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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Skripsi ini mempertanyakan bagaimana makna simbol ketidakadilan yang 

dialami masyarakat Samin dalam film Samin vs Semen. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, peneliti menilai pendekatan kualitatif dengan alat analisis 

semiotik adalah yang paling sesuai untuk menjawab dan memperoleh data 

penelitian di atas. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan “sedalam-dalamnya” dengan tidak mengutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas seperti halnya 

penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai 

instrument kunci, dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.66 

B. Tipe Penelitian 

Sedangkan jenis tipe penelitian ini adalah kualitatif interpretatif yakni 

menginterpretasi, memaknai atau menafsirkan suatu tanda yang selalu bersifat 

subyektif karena memang dari sudut pandang peneliti sendiri. Maka subyektivitas 

ini dapat didukung pembanding dari berbagai literatur dan kepustakaan. Secara 

lebih spesifik, pendekatan interpretatif ini dituntun oleh cara berfikir model 

Semiotika Roland Barthes. Semiotika di sini berfungsi untuk membedah dan 

                                                             
66Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta, Bandung 2013), 

Hal 8. 
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mengklasifikasikan simbol-simbol apa saja yang tampaknya ingin disusun oleh 

pembuat film untuk menyampaikan suatu pendapat atau gagasan. Simbol-simbol 

tersebut yang menjadi unit analisis dari interpretasi yang kemudian akan dimaknai 

oleh peneliti. Proses pemberian makna tersebut atau interpretasi data ini secara 

konseptual akan dihubungkan dengan kerangka teori tentang ketidakadilan.  

C. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaknai tentang 

simbol-simbol ketidakadilan yang dialami masyarakat Samin dalam film 

dokumenter Samin vs Semen, sehingga diharapkan pembahasan tentang kajian 

penelitian ini tidak menyimpang dari lingkup permasalahan. 

D. Ruang lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah film dokumenter Samin vs Semen yang 

berdurasi 39 menit 26 detik. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, 

diantaranya : 

1.  Sumber data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung 

melalui file film dokumenter Samin vs Semen. 

2. Sedangkan data sekunder akan dilakukan dengan membagi film 

Samin vs Semen setiap scene, kemudian akan dianalisis scene-scene 

mana saja yang mengandung makna tentang simbol ketidakadilan. 

Dalam melakukan analisis peneliti juga mengambil literatur baik 

buku, jurnal, maupun media massa untuk menunjang beberapa 
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tinjauan teoritis dan untuk mendapatkan informasi yang berguna 

dengan pokok permasalahan guna menunjang kelengkapan data. 

 

E. Unit Analisis 

Dalam mengklasfikikasi unit analisis pada penelitian ini adalah per scene 

atau alur gambar yang terdapat unsur audio dan visual tentang penolakan petani 

terhadap proyek pembangunan pabrik semen dalam film Samin vs Semen karya 

Dhandy Dwi Laksono dan Suparta Arz. Bentuk ketidakadilan yang akan di teliti 

adalah simbol-simbol atau tanda-tanda audio dan visual yang terdapat dalam film 

tersebut dimana adegan demi adegan sangat erat kaitannya dengan penolakan 

petani yang berada di wilayah Gunung Kendeng terhadap proyek pembangunan 

pabrik semen. 

 F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik dokumentasi, karena objek penelitian berupa dokumen yaitu film 

dokumenter.  Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan pengumpulan 

data sekunder yang dapat mendukung analisa penelitian. Seperti halnya dalam 

film Samin vs Semen, maka pertama peneliti akan terlebih dahulu membagi-bagi 

film ini terdiri dari beberapa scene. Ukuran scene di sini adalah sebuah alur cerita 

yang ada dalam satu lokasi atau setting dikonstruksi melalui simbol-simbol dari 

kumpulan shot yang ada dalam satu lokasi atau setting tersebut. Kemudian setiap 

scene nantinya akan diinterpretasi memuat cerita atau tema yang akan diberikan 
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nomor dan diberikan tema atau cerita tersendiri. Kedua, setelah scene demi scene 

ini sudah terpetakan, maka peneliti akan menganalisis benang merah apa yang 

menyatukan setiap scene ini menjadi sebuah cerita utuh. Benang merah inilah 

yang nantinya berguna untuk menggambarkan scene-scene mana saja yang dapat 

dikaitkan dalam hubungannya dengan konsep ketidakadilan dalam film ini. 

Pengamatan dari unsur scene tersebut yang menjadi teknik pengumpulan 

data dari peneliti. Setiap unsur akan diamati satu per satu dan kemudian peneliti 

tuliskan dalam catatan. Untuk mendapatkan data catatan film yang baik, proses 

penelitian dilakukan dengan “menonton” film Samin vs Semen berkali-kali 

dengan media screen komputer dan speaker. Layar yang besar dan suara speaker 

yang jelas membantu peneliti untuk mencermati setiap unsur-unsur detil dalam 

film untuk pengumpulan data. 

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan sistem analisis semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. 

Dalam penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan tatanan penandaan 

Barthes yaitu: 

1. Denotasi 

Pemahaman terhadap apa yang ada dalam gambar. 

2. Konotasi 

Makna yang ada di balik gambar. 
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3. Mitos 

Unsur histori yang muncul setelah m,unculnya makna konotasi.  

Di bawah ini adalah tatanan penandaan Barthes yang akan digunakan 

digunakan peneliti sebagai model analisis semiotik :67 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 

3. Denotative sign (tanda 
denotatif) 

4. CONNOTATIVE 
SIGNIFIER (PETANDA 
KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE 
SIGNIFIED (PETANDA 
KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN 
(TANDA KONOTATIF) 

 

Setiap potongan scene yang di dalamnya terdapat unsur visual, audio dan 

elemen-elemen di dalamnya diperlakukan sebagai sign (tanda), atau lebih jelasnya 

terdiri dari signifier ( penanda atau tanda itu sendiri) dan signified (petanda atau 

makna dari tanda). Bagaimana peneliti ingin mendapatkan simbol mengenai 

ketidakadilan dalam film Samin vs Semen yakni dengan menggunakan tatanan 

semiotika Barthes seperti di atas. Model pertandaan (Order of signification), yaitu 

                                                             
67Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) 
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bagaimana tanda yang dihadirkan dipahami melalui “dua tingkat pemaknaan” atau 

melalui konsep denotasi dan konotasi. 68 

Konsep dua tingkat pemaknaan dengan denotasi dan konotasi pembacaan 

unsur dalam film inilah yang menjadi teknik utama dalam analisis. Pada tatanan 

pertama atau denotasi yakni konsep awal yang melekat pada tanda tertentu. 

Makna tanda-tanda yang muncul dalam film Semen vs Samin secara audio dan 

visual mengacu pada anggapan umum tentang tanda tersebut. Denotasi merupakan 

reproduksi mekanis di atas film tentang obyek yang ditangkap kamera. Pada 

tingkat kedua atau konotasi, setiap unsur denotasi dalam film dimaknai secara 

lebih simbolik. Pemaknaan simbolik ini melalui interpretasi subyektif atau 

intersubyektif dari peneliti dan kajian-kajian mengenai persoalan yang melingkupi 

film ini yakni seperti halnya wacana tentang masyarakat Kendeng.69 

 

                                                             
68 Benny H. Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya, (Cetakan Pertama, Komunitas Bambu, 

Januari 2011). 

69 Ismail Sam Giu, Susilastuti Dwi N, Basuki, Analisa Semiotika Kekerasan Terhadap Anak Dalam 

Film Ekskul, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, (Yogyakarta 2009). 




