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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan 

untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, sudut 

pandang orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan penelitian ini 

memiliki tujuan menggambarkan dan mengungkan (Muslimin, 2016:51) 

Atas dasar itu maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Sebab dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kajian 

semiotika. Dari sini nantinya peneliti akan menemukan data-data yang nantinya 

akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada serta data-data lain yang 

bersangkutan untuk mengetahui bagaimana representasi pluralisme dalam film 

Ayat-Ayat Cinta 2 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif interpretatif untuk 

memahami fenomena sosial yang memfokuskan pada tindakan sosial yang 

merujuk pada nilai-nilai pluralisme. Oleh karena itu penelitian ini juga disebut 

dengan penelitian yang bersifat subjektif, Penelitian ini menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes.  
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3.2.2 Dasar Penelitian 

Analisis semiotik sendiri terbagi menjadi beberapa macam, namun dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis semiotik sosial sebagai dasar 

penelitian. Semiotik sosial merupakan semiotik yang mengkhususkan sistem 

tanda yang dibuat oleh manusia yang berupa lambang, baik lambang kata 

maupun kalimat (Muslimin, 2016:206). Maka dari itu peneliti menggunakan 

analisis semiotik untuk mengeksplorasi objek penelitian sehingga nantinya 

diketahui bagaimana representasi pluralisme dalam film Ayat-Ayat Cinta 2. 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah seminar prosposal. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini selama 2 minggu. Namun, jika hasil penelitian dirasa 

sudah cukup memenuhi target data yang ingin dicapai, maka waktu dapat di 

hentikan meskipun kurang dari waktu yang ditentukan. 

Karena sebagian data penelitian ini bisa di dapatkan melalui akses internet, 

maka lokasi dari penelitian ini berada di tempat tinggal peneliti tepatnya di Jl. 

Jambu no 9 Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kota Malang. Peneliti memilih 

lokasi tersebut karena dirasa mempermudah peneliti untuk mendapat jangkauan 

internet dan dekat dengan perpustakaan UMM. 

3.4 Lingkup Penelitian 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah film Ayat-Ayat Cinta 2. 

Data diperoleh  dari website layarfilm.pro dengan mengunduh film Ayat-Ayat Cinta 

2 pada tanggal 21 April 2018 yang mana data berupa file yang berformat mp4. 

Lingkup penelitian ini didasarkan pada sumber data yaitu film Ayat-Ayat Cinta 
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yang berdurasi 127 menit. Dari durasi tersebut terdapat 112 scene, kemudian 

peneliti membuat kategorisasi dalam memaknai pluralisme yakni diantaranya : 

1. Memiliki perbedaan suku/agama/ras/usia yang didalamnya terdapat toleransi. 

2. Memiliki perbedaan dari gabungan unsur-unsur diatas (suku, agama, ras dan 

usia) yang didalamnya terdapat toleransi. 

3. Menerima adanya perbedaan suku/agama/ras/usia atau gabungan unsur tersebut. 

Dan dari 112 scene tersebut peneliti mendapati 8 scene yang mengandung nilai 

pluralisme. 8 scene tersebut akan dijadikan data untuk dilakukan analisis. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soehartono (2008: 69-70), teknik pengumpulan data adalah cara 

yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya 

dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:   

1. Dokumentasi 

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan beberapa adegan dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 dalam 

bentuk durasi. Sehingga dari satuan durasi tersebut di dapatkan beberapa 

adegan yang telah dipilih untuk dilanjutkan proses pengamatan. 

2. Pengamatan  

Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan proses pengamatan 

langsung pada  adegan yang mengandung nilai pluralisme dalam film Ayat-

Ayat Cinta 2. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang di gunakan dalam dalam penelitian ini 

menggunakan model Roland Barthes. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Adegan-adegan yang telah dikumpulkan akan dimasukkan kedalam tabel kerja

untuk di deskripsikan kedalam teks guna mempermudah dalam menganalisis

data. Setelah itu adegan akan di deskripsikan

Tabel 1.1 Lembar Kerja Analisis 

Scene 

Visual 

Audio 

Denotatif 

Konotatif 

Mitos 

2. Memaknai tanda dengan metode semiotika model Roland Barthes. Pada tahap ini

peneliti akan menjelaskan makna pada tanda yang telah diperoleh dalam bentuk 

narasi. 

Gambar 1.1 Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

hal 127 


