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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Menurut Herdiansyah1 mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam anatara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Peneliti ingin mendeskripsikan dan memahami pesan moral lebih 

mendalam pada film A Taxi Drivers sesuai dengan tujuan penelitian 

kualitatif. Mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe dalam penelitian ini adalah  kualitatif interpretatif 

(interpretation), yaitu sebuah metode yang memfokuskan pada tanda dan 

teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan 

memahami kode (decoding) dibalik tanda, pesan dan teks tersebut. Metode 

analisi teks adalah salah satu dari metode interpretatif tersebut.2  

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian analisis semiotika. 

Analisis semiotika yang dipilih peneliti dari beberapa para ahli semiologi 

                                                             
1 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 
Humanika,2010), hlm. 9. 
2 Yasraf Piliang, Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, (Yogyakarta: 
Jalasutra, 2003), hlm.270 
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yaitu analisis milik Roland Barthes. Melalui pendekatan semiotika secara 

mendalam sehingga didapatkan penjelasan terperinci mengenai makna 

dibalik tanda-tanda dan pesan yang ada, dan selanjutnya mengungkapkan 

makna yang terdapat pada film A Taxi Drivers yang diteliti. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah film A Taxi Drivers karya 

Jang Hoon dengan durasi 137 menit dalam website lk21.org. Terdapat 64 

scene dalam film tersebut. Peneliti mengambil scene yang berkaitan dengan 

tindakan penyampaikan pesan moral. Adapun unsur pesan moral yang 

dimaksud yaitu bentuk tindakan yang memiliki nilai positif seperti tolong 

menolong, memberi tanpa pamrih, ungkapan terima kasih dll. Dari seluruh 

scene yang termasuk pada unsur pesan moral tersebut,  peneliti mengambil 

6 scene dari keseluruhan scene. Bentuk penyampaian pesan dalam film A 

Taxi Drivers terdiri dari dua elemen yaitu visual dan audio. Elemen visual 

terdiri apa yang dipakai seseorang dari ujung kaki hingga ujung kepala, 

menampilkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, lokasi 

pengambilan gambar yang mewakili pesan yang ingin disampaikan. 

Sedangkan elemen audio yang diteliti terdiri dari backsound, nada bicara, 

dan percakapan yang ditampilkan dalam film.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi 

yang didapat dari potongan film dokumenter “A Taxi Drivers”. Kemudian 

peneliti memilih scene yang sesuai dengan rumusan masalah, dengan cara 

menggunakan alokasi waktu durasi dari scene tersebut. Selain itu peneliti 



42 
 

mengumpulkan data penunjang hasil penelitian dari buku, jurnal, internet 

maupun literatur lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

semiotik Roland Barthes  yaitu sistem konotasi, denotasi dan mitos. 

Denotasi merupakan sistem analisis pertama dimana dalam scene film yang 

telah dianggap dapat menjelaskan bentuk pesan moral. Sedangkan 

penggunaan analisis konotasi sebagai sistem analisis kedua akan dilakukan 

apabila scene tersebut  pada film memiliki bukti berupa mitos. Mitos yang 

dimaksud disini adalah unsur penting yang dapat mengubah sesuatu yang 

kultural menjadi alamiah dan dapat dimengerti. Penjelasan Rolan Barthes 

mengenai mitos berkesinambungan dengan penjelasan dari Saussure, bahwa 

ekspresi dapat berkembang membentuk tanda baru dan membentuk 

persamaan makna. Adanya ekspresi, relasi dan isi yang dimana setiap 

individu dapat membentuk makna lapis kedua karena adanya pergeseran 

makna dari denotasi ke konotasi. Dalam penelitian ini peneliti 

menjabarkannya melalui table berikut: 
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Tabel 3.1 Tabel Kerja Analisis 

Scene 

ke 

Durasi Visual Audio Denotatif Konotatif Mitos 

Keterangan : 

1. Visual : Gambaran situasi/ suasana dan adegan 

2. Audio : Dialog, efeksuara dan suara pendukung 


