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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif (Moleong, 2004 : 4) menjelaskan penelitian kualitatif adalah sebuah 

prosedur yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dipersepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistic ( utuh 

). 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan dasar teoritis penelitian kualitatif interpretatif 

dengan tujuan untuk menemukan makna atau pemahaman mengenai berbagai tanda 

atau realitas komunikasi dengan menggunakan perspektif konstruktivis. Dalam hal 

ini peneliti akan mengartikulasikan dan memproyeksikan pamahaman secara 

historiografis, prespektif dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk mengkaji 

representasi perempuan dalam film horor Indonesia “Perawan Seberang” dengan 

menggunakan metode analisi struktural semiotik yang mengacu pada teori Roland 

Barthes. 

3.2 Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Film Perawan Seberang yang berdurasi 

89 menit.Penelitian ini meneliti beberapa scene, yang dimana dan shot-shot tersebut 

oleh peneliti dianggap mewakili makna, citra, serta tanda-tanda baik audio maupun 

visual yang dapat dimaknai dan menggambarkan Representasi perempuan dalam 

Film Horor Indonesia “Perawan Seberang”. 
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3.3 Unit Analisis 

Unit analisis adalah sub terkecil yang akan diamati dan diinterpretasikan 

oleh peneliti dan bertujuan mempermudah proses analisis data berdasarkan bebrapa 

unsur yang terdapat dalam sebuah film, yang mencakup shot, visual, dialog, latar 

suara (sound), angle kamera. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengamatan, mencatat, serta meneliti setiap shot maupun scene yang dianggap 

sesuai metode yang sudah ditetapkan dalam bentuk DVD Perawan Seberang yang 

berdurasi 89 menit. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan sesuai dengan semiotika 

Roland Barthes yang digunakan sebagai teknik analisi dalam penelitian ini, data 

yang diperoleh dianalisis dengan pengelompokan dan diolah sesuai dengan data, 

yakni dengan data yang layak dan mewakili. Setelah kerja analisi dilakukan, maka 

dapat diketahui makna tanda yang menggambarkan repressentasi Perempuan dalam 

Film Horor Indonesia dalam Film Perawan Seberang yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang ada. Untuk selanjutnya data akan disajikan dan diinterpretatifkan 

secara kualitatif. 
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Gambar Kerja Anlisis Peta Tanda Rolland Barthes 

1.Signifier 

(Penanda) 

2.Signified 

(petanda) 

3.Denotative sign (tanda denotative) 

 

4.CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

 

 

5.CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

 

6.CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Sumber : Sobur (2006 : 69) 

 Dari peta diatas dapat kita lihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari 

penanda (1) dan petanda (2).Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur 

material, hanya jika anda mengenal tanda ‘singa’ barulah konotasi seperti harga 

diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin (Alex Sobur,2006:63-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 


