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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan penelitian  

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif, yaitu dengan mencoba mengintrepetasikan makna-

makna tanda dan pesan yang terkandung dalam film “Inside Out”. 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif juga dapat digunakan 

untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik sebuah 

fenomena (syintum, gejala) yang mana kadang susah untuk diketahui 

atau dipahami (Machmud, 2016:53-54). 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

interpretatif, dimana dalam penelitian ini para peneliti membuat suatu 

interpretatif atas apa yang mereka lihat, dengar dan pahami (Creswell, 

2010:262). Dalam penelitian ini, peneliti membuat deskripif berdasarkan 

interpretatif tentang pesan kasih sayang yang terdapat dalam film animasi 

Inside Out dengan menggunakan semiotika dari Roland Barthes.  

Studi ini mengkaji signifikansi yang terpisah dari isinya (content) 

sehingga dapat diketahui lebih lanjut, semiotika tidak hanya meneliti 

mengenai signifier dan signified, tetapi juga hubungan yang mengikat 

tanda, yang berhubungan secara keseluruhan (Sobur, 2013:122)  
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Dasar penelitian ini analisis teks menggunakan semiotika Roland 

Barthes dimana untuk mengetahui pesan kasih sayang dalam film yang 

terkandung dalam scene serta dialog film Inside Out. Analisis semiotik 

menekankan pada makna atau pesan yang tersirat dari sebuah tampilan 

visual maupun dialog.  

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah film “Inside Out” yang berdurasi 

90 menit dengan jumlah scene 127. Untuk memfokuskan penelitian maka 

peneliti mengambil scene yang mengandung unsur pesan kasih sayang. 

Dari pencermatan yang sudah dilakukan maka peneliti akan meneliti 

sebanyak 10 scene yang dianggap mengandung unsur pesan kasih 

sayang. Adapun unsur kasih sayang tersebut merupakan interaksi antara 

orangtua dengan anak serta interaksi antara sesama manusia. Sedangkan 

bentuk kasih sayang itu baik berupa tanda audio yaitu percakapan yang 

menyatakan perhatian, simpati dan pengorbanan. Serta berupa tanda 

visual berupa tindakan gestural seperti mencium, pelukan dan 

berpegangan tangan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi 

yang didapat dari potongan film animasi “Inside Out” yang berdurasi 90 

menit. Kemudian peneliti memilih potongan gambar atau scene yang 

sesuai dengan rumusan masalah, dengan cara meng-capture dari film 
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tersebut yang diputar menggunakan software Windows Media Player. 

Selain itu peneliti mengumpulkan data untuk menunjang hasil penelitian 

ini berupa kepustakaan yang ada dalam buku, jurnal, internet maupun 

literatur lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 

 

3.5. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis semiotika 

milik Roland Barthes untuk menginterpretasikan pesan dari potongan 

scene dalam film Inside Out. Agar lebih sistematis dan dapat dipahami, 

maka dibuatlah tabel kerja analisis sebagai berikut. Kemudian tanda 

tersebut dibaca atau diterjemahkan secara umum (denotatif) dan 

dilanjutkan diterjemakhan secara konotatif. Hasil dari penggabungan 

tanda yang dibaca secara denotatif dan konotatif tersebut akan 

memaparkan mitos yang tersirat dalam suatu tanda yang mana nantinya 

akan dideskripsikan secara kualitatif. 

 

Tabel Kerja Analisis 

Scene:  

 (gambar scene)    

Durasi:  

Visual Deskripsi Scene:  
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Gesture: 

Jenis pengambilan 

gambar: 

Audio Dialog: 

Keterangan : 

Scene : Menunjukkan urutan scene pada film 

Durasi   : Menunjukkan waktu pada scene dalam film. 

Deskripsi Scene : Gambaran situasi/suasana dan adegan. 

Gesture : Gerakan yang diperagakan oleh tokoh dalam scene 

Jenis penggambilan gambar : Jenis pengambilan gambar pada scene 

Dialog : Percakapan yang terjadi antar tokoh pada. 


