
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak 

dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya, melainkan 

bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan 

dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan 

dari analisis yang telah dilakukan.  

2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah interpretatif. Dengan 

penelitian ini, peneliti berupaya untuk mencari penjelasan peristiwa sosial atau budaya 

yang didasarkan pada perspektif objek yang diteliti. Secara umum, pendekatan ini 

merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara terperinci. Hasil dari 

pemaknaan tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan untuk 

mempermudah penelitian. Penelitian ini bisa digunakan untuk menggali pikiran seseorang 

yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah film. 

Penelitian ini didasari oleh teori semiotika Roland Barthes yang melihat bahwa tanda 

tidak hanya memiliki makna denotasi dan konotasi semata, tetapi juga mitos. Berdasarkan 

teori ini peneliti berusaha memperlihatkan makna-makna dari setiap tanda yang terdapat 

pada kedua fokus penelitian. 
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B. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu film 

Zero Dark Thirty dan Lone Survivor. Data yang dimaksud adalah potongan-potongan 

adegan dari kedua film, yang didalamnya terdapat gambar (ekpresi wajah, latar, keadaan, 

pakaian, dan lain-lain) dan suara (dialog, musik, efek suara, dan lain-lain). Data tersebut 

kemudian menjadi acuan utama bagi peneliti untuk menemukan jawaban dari masalah 

yang telah dirumuskan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, diperoleh melalui beberapa 

literatur seperti buku, artikel, situs yang berhubungan, serta segala bentuk media, baik 

media cetak, elektronik, atau media internet/sosial, yang berhubungan dengan penelitian. 

Data ini digunakan peneliti sebagai pendukung data primer sehingga hasil penelitian lebih 

konsisten. Selain itu, data sekunder juga digunakan untuk melengkapi kekurangan data 

primer. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung dan bebas terhadap fokus analisis. Pada 

penelitian ini, peneliti mengamati secara teliti setiap potongan-potongan adegan 

dalam film Zero Dark Thirty dan Lone Survivor. Kemudian menganalisanya sesuai 

dengan model penelitian yang digunakan. 

2. Dokumentasi 

Peneliti mencari data tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian melalui internet dan literatur yang berhubungan dan menyimpannya dalam 
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bentuk dokumen berupa foto atau tulisan agar dapat digunakan kemudian untuk 

mendukung hasil analisis dan mengurangi subyektifitas peneliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sebuah foto rekapan yang diperoleh peneliti melalui media 

sosial, Twitter, yang di dalamnya berisikan pendapat para penonton sesaat setelah 

pemutaran perdana film Zero Dark Thirty. 

D. Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengobservasi objek 

penelitian sebagai langkah awal. Kemudian membedah objek penelitian untuk mencermati 

setiap bagiannya lalu mengkombinasikannya dengan data sekunder yang diperoleh sehingga 

didapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 

Gambar II. Peta Tanda Roland Barthes 

Peneliti mengacu pada peta tanda Roland Barthes untuk menemukan bagaimana tanda 

bekerja dan bagaimana makna konotasi terbentuk. Dengan acuan ini, peneliti akan 

menemukan makna-makna tersembunyi di balik masing-masing adegan sehingga kemudian 

dapat diketahui bagaimana umat Islam direpresentasikan dalam film Zero Dark Thirty dan 

Lone Survivor. 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa (3) Sign terdiri atas (1) Signifier dan (2) 

Signified pada tahap satu (Language). Namun, disaat yang sama (3) Sign juga bertindak 
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sebagai (I) SIGNIFIER di tahap dua (Myth). (I) SIGNIFIER dan (II) SIGNIFIED membentuk 

(III) SIGN atau tanda baru, yang disebut konotasi. Jadi, dalam konsep Barthes, suatu tanda 

atau (3) Sign tidak hanya sekedar memiliki makna denotasi pada tahap satu, tetapi di saat 

yang bersamaan juga bertindak sebagai penyusun makna konotasi pada tahap dua. Dengan 

kata lain, konotasi tidak hanya sekedar makna tambahan, namun juga mengandung kedua 

bagian tanda denotasi yang melandasi keberadaannya. 

Gambar berikut merupakan contoh potongan adegan dari film “Lone Survivor” yang akan 

dianalisis. Adegan tersebut menggambarkan sekelompok anggota Navy Seals berjumlah 

empat orang yang sedang bersembunyi di hutan dalam upaya pengintaian target mereka. 

Tanpa diduga, tiga peternak kambing, seorang lelaki tua, seorang remaja, dan seorang anak 

kecil melewati tempat persembunyian mereka dan memergoki mereka. Keempat anggota 

Seals ini kemudian merespon dengan menawan mereka. 

 
Gambar III. Potongan adegan dari Lone Survivor 

 
Gambar IV. Potongan adegan dari Lone Survivor 
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Berdasarkan gambar potongan adegan ini, peneliti akan menganalisis denotasi, konotasi, 

dan mitos yang ada. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

 

Potongan 

Adegan 

Denotasi 
Konotasi Mitos 

Penanda Petanda 

 

Gambar II 
 

Gambar 
III 

Ekspresi tentara yang 
menunjukkan 

kecemasan 
 

Senjata yang siap di 
tangan masing-

masing 
 

Ucapan Axe : 
“Lihat dia. Dia 

bukan anak kecil. 

Dia itu tentara. Dia 

kematian. Lihatlah 

pada kematian” 

Tentara Amerika 
dalam keadaan 
waspada karena 

posisinya 
diketahui seorang 

bocah dari ras 
Arab 

 
Meskipun hanya anak 

kecil, umat Islam 
berpotensi 

membahayakan 
keselamatan 

 
Peringatan untuk 
mencurigai dan 

waspada terhadap 
umat Islam, tidak 

peduli usianya  

 
1) Umat Islam 

berpotensi 
membunuh, 
tidak peduli 
usianya 
 

2) Umat Islam 
membenci 
orang Asing 

Tabel 1. Contoh Tabel Analisis 

Kumpulan hasil analisis ini kemudian dikombinasikan dengan data sekunder sehingga 

memberikan kesimpulan yang menunjukkan bagaimana umat Islam direpresentasikan dalam 

film Zero Dark Thirty dan Lone Survivor. 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain.1 

Dalam penelitian ini, Triangulasi tersebut diaplikasikan dengan cara : 

1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil analisis 

2) Membandingkan hasil analisis dengan temuan dokumen 

3) Membandingkan hasil analisis dengan pendapat para ahli 

                                                             
1 Moleong, Lexy. J. 2004. “Metode Penelitian Kualitatif”. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal. 330 
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4) Membandingkan hubungan antara hasil analisis dengan keadaan, waktu, dan tempat 

terjadinya fenomena.   

Sedangkan untuk reliabitas, teknik yang digunakan adalah teknik intrarater yaitu 

mencermati data berulang kali untuk mencegah kekeliruan dan mendapatkan konsistensi 

temuan dan teknik interrater yang berarti mendiskusikan hasil temuan dengan sesama peneliti 

yang menggunakan teori dan metode penelitian yang sama. Validitas dan Reliabilitas juga 

diperkuat dengan metode Expert Judgement, yaitu dengan meminta pertimbangan ahli, dalam 

hal ini yang dimaksud adalah dosen pembimbing. 

 


