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BAB III    

METODE PENELITIAN  

  

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan  yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji hal-hal yang 

berkaitan dengan tema penelitian adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2014:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif (penggambaran) yang diartikulasikan 

melalui kata-kata maupun lisan dari subjek yang diamati. Penelitian kualitatif 

ditujukan memahami dan mendeskripsikan apa yang ada dibalik fenomena yang sulit 

untuk diketahui dan dipahami.  

Sama halnya dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Machmud 

(2016: 51), yaitu penelitian yang terfokuskan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, maupun pemikiran secara 

individual maupun kelompok. Dalam penelitian kualitatif segala unsur 

dideskripsikan secara detail. Meskipun di dalamnya memperlihatkan keberagaman, 

hal-hal tersebut pasti berdasar pada satu alasan dan makna yang tersembunyi, seperti 

untuk menemukan frame atau pola pikir, nilai budaya, norma atau rasionalitas. yang 

terbentuk dari sebuah fenomena sosial (Bungin, 2011:45).  

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin 

melakukan penelitian secara mendalam dan terperinci dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung sehingga peneliti dapat 
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mendeskripsikan dengan jelas bagaimana penggambaran pluralisme agama yang 

terdapat dalam film PK sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif menurut 

Machmud (2016: 51), yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe 

and explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe ad explain).  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

Peneliti menggunakan tipe penelitian interpretatif untuk mengkaji 

penggambaran pluralisme dalam film PK dengan didasari analisis semiotika. 

Penelitian interpretatif mengacu pada upaya pencarian tentang fenomena-fenomena 

sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif objek yang diteliti dengan 

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membongkar makna yang tersembunyi 

dibalik peristiwa tersebut (Newman, 1997: 68).   

Penelitian ini menurut peneliti tergolong dalam tipe penelitian interpretatif 

karena berfokus pada bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami makna yang 

terkandung dalam unsur-unsur film yang mengandung pluralisme sesuai dengan teori 

dan dasar penelitian yang digunakan.   

Dasar penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian analisis 

semiotika Roland Barthes yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis unsur 

audio dan visual yang terdapat pada sebuah film untuk mengungkap makna denotasi, 

konotasi dan juga mitos. Peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes 

karena peniliti menilai tahapan pencarian makna dalam model analisis ini lebih 

terstruktur dan peneliti ingin mengaitkan unsur dalam film dengan budaya dan mitos 

yang ada di India terkait dengan keberagamaan.  
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3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen atau alat dari penelitian ini yaitu melibatkan peneliti sendiri 

sebagai pengumpul data. Hal ini sesuai dengan pernyataan Machmud (2016: 52) yang 

menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, peneliti berfungsi 

sebagai alat peneliti. Pernyataan ini didukung pulang oleh Moloeng yang mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pelaksana, pengumpul 

data, analis, penafsir data dan pelapor penelitian. Selain peneliti sendiri, film 

bollywood “PK” juga merupakan salah satu instrumen utama yang menjadi 

pembahasan tanda dan makna dalam penelitian.  

Sutopo (1996: 47) mengutarakan bahwa penelitian kualitatif didasari metode 

berfikir fenomenologis yang memiliki sifat terbuka dan fleksibel. Penelitian kualitatif 

yang menekankan pada makna, harus mengerucutkan diri pada data kualitas dengan 

analisis kualitatifnya. Atas landasan tersebut, maka data peneletian bisa didapatkan 

melalui wawancara maupun dokumen atau arsip mengenai kebudayaan, makna, 

semiotika, komunikasi visual, maupun film.  

Sutopo (1996: 55) menambahkan bahwa terdapat dua strategi pengumpulan 

data yaitu metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif meliputi observasi 

berperan dan wawancara mendalam, sedangkan metode noninteraktif meliputi 

catatan dokumen atau arsip, observasi tidak berperan dan kuisioner. Menganalisa 

sebuah film adalah termasuk dalan metode observasi yang tidak berperan, karena 

kehadiran peneliti tidak diketahui sama sekali oleh subyek yang diteliti. Pertamatama 

peneliti akan mengamati keseluruhan film, lalu memilih scene-scene yang sesuai 

dengan tujuan penelitian untuk kemudian diidentifikasi tanda audio dan visualnya. 
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Kemudian untuk memudahkan, peneliti akan menyajikan scene-scene yang dipilih 

dalam bentuk gambar melalui screenshot.  

3.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Unit Analisis  

Ruang lingkup penelitian yaitu film “PK” yang berdurasi 152 menit dan 

terdiri dari  106 scene. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

scene. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa scene yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu mengacu pada penggambaran representasi pluralisme yang 

mencakup audio berupa dialog, latar musik, dan voiceover, juga unsur-unsur visual. 

Scene-scene tersebut ditampilkan melalui screenshoot, lalu kemudian dianalisis 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes  

Adapun karakteristik atau indikator yang dibutuhkan dalam menentukan 

scene-scene yang akan diteliti, yaitu adanya:  

1.) Unsur pluralisme  

2.) Rutinitas dan ritual agama  

3.) Simbol dan identitas agama  

4.) Karakteristik pluralisme  

Mengacu pada karakteristik atau indikator tersebut, terpilihlah 12 scene yang 

akan dianalisis, yaitu sebagai berikut:    

a. Scene 3; mewakili konflik agama India dan Pakistan.  

b. Scene 7; mewakili rutinitas seorang pemeluk agama.  
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c. Scene 35; mewakili pengakuan terhadap agama lain.  

d. Scene 40; mewakili konsep pluralisme.  

e. Scene 33, 48, 53 dan 58; mewakili ritual dan identitas suatu agama.  

f. Scene 61 dan 75; mewakili pandangan pluralisme  

g. Scene 78; mewakili sikap pluralisme dalam keberagaman agama.  

h. Scene 99; mewakili interaksi antar agama.  

3.5 Sumber Data  

 Sumber data yang tersedia berupa file video yang terdokumentasi melalui film 

PK yang didapat melalui koleksi pribadi. Adapun jenis data yang diperoleh peneliti 

yaitu:  

1. Data primer   

Sumber data primer dari penelitian ini adalah film PK dengan durasi 152 

menit, yang mana digunakan untuk memperoleh gambaran visual yang 

mengandung unsur pluralisme agama berupa latar tempat, dialog, adegan 

dan suasana yang ada dalam film. Data yang didapatkan berupa potongan-

potongan gambar dan unsur audio yang terdapat dalam film  

tersebut.  

2. Data Sekunder  

 Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui 

literatur, internet, artikel maupun penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan film PK, dan dapat memberikan penjelasan serta berbagai perspektif 

mengenai bagaimana film tersebut dapat memberikan gambaran tentang 

pluralisme agama.  
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3.6 Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh 

atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan 

kerangka metode penelitian (Soehartono, 2008:69). Maka dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang dugunakan adalah:  

1. Pengamatan (observasi)   

 Pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung terhadap film. Proses 

pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan terhadap film PK. Adapun 

yang akan diamati secara lebih mendalam yaitu melalui semua unsur audio 

dan visual dalam film tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memaknai simbol 

dan tanda yang memuat nilai pluralisme agama dalam film.  

2. Dokumentasi  

 Selain teknik observasi, teknik dokumentasi juga membantu untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan masalah yang diteliti.  

Data dapat diperoleh melalui pencarian literatur-literatur dari beberapa buku 

pendukung yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, film dan semiotika 

untuk mencari informasi yang penting. Selain itu data-data juga diperoleh dari 

kamus, internet dan lain-lain, yang dapat mendukung dan relevan untuk 

digunakan, serta dalam rangka mengumpulkan data-data mengenai sinopsis 

film, tokoh-tokoh, biografi aktor, opini praktisi film dunia, serta isu-isu yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  
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3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengklasifikasikan 

scenescene dalam film PK yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Agar 

lebih sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti akan mengidentifikasi scene-

scene tersebut sesuai dengan tabel kerja analisis berikut:  

  

Shot  

Audio     Visual     

Dialog  
Sound 

Effect  
Ekspresi  Gesture  

Wardrobe  
Setting  Angle  

Type of 

Shot  
Komposisi  

                    

  

Tabel 3.1 Tabel Identifikasi Scene  

  

Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan semiotika dengan model 

Roland Barthes yaitu dengan mencari makna denotasi, konotasi dan mitos dalam 

setiap scene terlampir yang digunakan untuk mengungkapkan makna pluralisme 

yang terkandung dalam film. Peneliti menjabarkan analisis dengan tabel peta tanda 

dari analisis model Roland Barthes dengan acuan sebagai berikut (Sobur, 2004:69):  

  

Tabel 3.2 Peta Tanda Roland Barthes  



67  

  

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda atau sign (3) terdiri dan penanda 

atau signifier (1) dan petanda atau signified (2) pada tahap satu yaitu bahasa atau 

language. Namun di saat yang bersamaan tanda juga bertindak sebagai petanda (I) di 

tahap dua yaitu mitos atau myth. Mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku. Mitos disebut 

sebagai sistem pemaknaan tataran kedua karena dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya. Sementara petanda (I) dan penanda (II) 

membentuk sebuah tanda baru yang disebut konotasi. Jadi dalam konsep Barthes, 

suatu tanda tidak hanya makna denotasi pada tahap satu, tetapi di saat yang 

bersamaan juga penyusun makna konotasi pada tahap dua. Dengan kata lain, tanda 

konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Cobley dan Jansz dalam 

Sobur, 2004:69).  

Sesuai dengan acuan peta tanda Roland Barthes, peneliti kemudian akan 

menjabarkan tiap potongan scene ke dalam tabel berikut:  

Scene/Potongan 

Adegan  

Denotasi  
Konotasi  Mitos  

Penanda  Petanda  

          

  

Tabel 3.3 Analisis Semiotika Roland Barthes  

 Kumpulan  hasil  penjabaran  analisis  berupa  tabel 

 kemudian dokombinasikan dengan data sekunder yang menunjang 

penelitian sehingga memberikan sebuah kesimpulan mengenai penggambaran 

pluralisme agama dalam film PK.  


