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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

dengan pendekatan  analisis  wacana. Pendekatan  analisis  wacana  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini  adalah  model  analisis Sara Mills. Model analisis Sara Mills 

memfokuskan penelitiannya pada posisi subjek-objek dan pada  posisi  penulis-pembaca  

terutama  pada  teks  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi objek. Analisis 

wacana bersifat kualitatif karena dasar dari metode ini bukan suatu analisis yang 

menggunakan  perhitungan  objektif,  melainkan  sangat  bergantung  pada  kemampuan  

peneliti dalam menafsirkan objek penelitian. Metode ini biasa disebut sebagai pendekatan 

interpretatif. 

 

B.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah film Siti, karya Eddie Cahyono. 

Penelitian ini mengarah pada pemilihan scene-scene yang paling representatif dengan 

konsep atau tema penelitian, dalam hal ini adalah bagaimana perempuan jawa 

dikonstruksikan dalam film yang berdurasi 91 menit. 
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C.  Jenis Data 

1.  Data Primer  

 Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari film “Siti” 

karya Eddie Cahyono. 

Judul : SITI 

Durasi : 91 menit  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam mendukung data primer. Data 

sekunder tersebut berupa buku – buku ilmiah, dokumen – dokumen resmi, maupun 

internet yang  berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini. 

 

    D.  Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini mengacu pada scene yang dianggap peneliti dapat 

mewakili adanya tanda - tanda visual yang berisi tentang representasi perempuan jawa 

yang ada di dalam film Siti. Untuk memudahkan proses analisa data, maka peneliti 

menentukan unit analisa dengan cara mengidentifikasi unsur kongkret film dalam hal ini 

meliputi unsur sinematik serta unsur naratif dalam film untuk kemudian di hubungkan 

dengan konteks budaya perempuan jawa. 

 

E.  Teknik Analisa Data 

Pada tahap awal penelitian mendokumentasikan rekaman film, kedua diteliti per-

scene dan frame. Scene adalah pengambilan serangkaian gambar untuk satu adegan 

sebagai bagian dari suatu rangkaian cerita ( bagian dari cerita yang memiliki satu 
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konteks ). Sedangkan frame adalah pengambilan satu gambar sebagai bagian dari satu 

adegan atau bagian dari satu adegan yang dilihat dari satu segi/sudut pandang ( Pratista, 

2008:32) Peneliti melakukan pendeskripsian dari potongan scene atau 

frame,Selanjutnya peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teknik analisa 

wacana. Setelah langkah pendeskripsian dari masing – masing scene atau frame film, 

maka ditariklah kesimpulan tersebut secara utuh. 

Maka dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisa wacana model 

Sara Mills, merupakan metode yang lebih melihat kedalam struktur realitas hubungan 

dalam teks dan membedah hierarki teks yang tersemat dalam penempatan hubungan 

objek-objek, serta mendefinisikan bagaimana pembuat dan penonton diposisikan.  
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 Tabel 3.1 

Ker angka Analisis Sara Mills 

 

TINGKAT TITIK ANALISIS 

Posisi Subjek-Objek Bagaimana peristiwa dilihat dan daei kacamata siapa 

peristiwa dilihat……………………………………………… 

Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) 

………………………………………………………………. 

Siapa yang diposisikan sebagai objek yang diceritakan 

(objek)……………………………………………………….. 

Apakah masing – masing actor dan kelompok sosial 

mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, 

gagasannya ataukan kehadirannya, gagasannya ditampilkan 

oleh kelompok/orang lain……………………………………. 

 

 

 

 

Posisi Penonton  Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks………….    

………………………………………………………………… 

 Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang 

ditampilkan ………………………………………………….. 

 Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya 

 ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Sumber: (Eriyanto, 2008: 211) 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis wacana, 

yaitu menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Data yang terkumpul dan 

dianggap mewakili kemudian dideskripsikan kemudian dianalisis dengan pengelompokan 
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dan pengolahan. Untuk proses pemilihan scene-scene tersebut, tetap memperhatikan 

unsur sinematik maupun naratif dari film yang bersangkutan. Setelah scene-scene 

terpilih, maka proses analisis dimulai dengan melihat unsur -unsur apa saja yang ada 

dalam scene -scene pilihan tersebut. Karena analisis wacana titik fokus penelitiannya 

pada bahasa maka peneliti menganggap unsur sinematik pun sebagai bahasa, yaitu bahasa 

non verbal yang turut memberi makna. Peneliti memprioritaskan unsur ini pada aspek 

mise-en-scene karena dianggap cukup mewakili untuk memaknai bahasa sinematik dan 

untuk membatasi agar pembahasan unsur sinematik tidak terlalu mengarah pada segi 

teknis. Adapun mise-en-scene meliputi : 

Tabel 3.2 

Elemen-elemen Mise en Scene 

1 Setting (latar) Seluruh latar bersama propertinya. Properti 

dalam hal ini adalah semua benda yang 

tidak bergerak seperti, lemari, pintu, 

jendela, meja dan sebagainya. 

2 Kostum dan tata rias 

wajah 

Segala sesuatu yang dikenakan pemain 

bersama aksesorisnya. 

3 Pencahayaan Tata pencahayaan yang mampu 

membentuk suasana dan mood dalam film 

4 Para pemain dan 

pergerakannya 

(akting) 

Bagaimana karakter tokoh dalam 

memerankan watak yang didapatkannya. 

       Sumber: (Eriyanto, 2008: 218) 
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Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan analisis wacana model Sara 

Mills. Terdapat satu bentuk hirarki atau ketidaksetaraan subjek dalam satu wacana. Ada 

yang mendominasi dan didominasi. Dari penemuan subjek-subjek tersebut akan terlihat 

bagaimana antar subjek tersebut menggunakan bahasa dan kekuasaan yang dimiliki. 

Karena Sara Mills juga memperhitungkan posisi pembaca, maka teks akan dikupas lagi 

tentang bagaimana penulis melalui teks yang dibuat menempatkan dan memposisikan 

pembaca dalam subjek tertentu dalam keseluruhan jalinan teks, serta menemukan kode-

kode budaya yang terdapat dalam teks yang mana hal jika tersebut berfungsi sebagai 

orientasi nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca. Secara terperinci, 

tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut :  

1. Pemilihan data primer yang telah diperoleh sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 

Pemilihan dilakukan dengan cara memecah film ke dalam treatment (untuk 

mempermudah mengetahui bagian-bagian adegan secara umum). Kemudian dari 

treatment akan diketahui bagian mana adegan-adegan yang berhubungan dengan ruang 

lingkup penelitian. Setelah mengetahui bagian-bagian tersebut, treatment baru dipecah 

lagi menjadi scene yang didalamnya terdapat dialog dan deskripsi tentang setting yang 

lebih detail. 

2. Mengidentifikasi tipe tanda yang terdapat pada scene-scene yang telah dipilih 

berdasarkan cara pandang wacana Sara Mills.  

3. Hasil identifikasi tersebut diperkuat dengan menambahkan dari sisi bahasa sinematik 

(mise-en-scene) dalam film tersebut.  

4. Mendeskripsikan secara detail hasil identifikasi data berupa gambar dan potongan 

dialog sesuai dengan struktur pemikiran wacana Sara Mills 


