
 

17 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena atau gejala– gejala sosial yang terjadi secara 

alamiah. Menurut Jane Ritchie (dalam Moleong, 2013: 6) menjelaskan bahwa 

“penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan 

perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan 

tentang manusia yang diteliti”. Digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian 

ini dikarenakan ingin mengetahui apa makna denotasi, konotasi, mitos serta 

mengetahui pesan teknik propaganda apa yang digunakan dalam film 13 Hours: 

Secret soldiers of Benghazi?. 

3.2  Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan analisis interpretatif. Analisis Interpretatif 

adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari makna atau arti dari sebuah 

peristiwa sosial dan budaya yang diacukan dalam sudut pandang experience orang 

yang sedang diteliti. Pendekatan interpretatif diangakat dari suatu orientasi praktis. 

Newman, 1997:68 menjelaskan “Secara umum pendekatan interpretatif merupakan 

sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung 

mengobservasi. Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin memaparkan, memberikan 

gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang dapat 

ditarik dari hasil  pemaknaan film yang akan diteliti.  
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3.3  Objek Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian ilmiah, penjelasan mengenai subjek kajian 

penelitian sangat diperlukan sebagai salah satu aspek informasi yang penting untuk 

diteliti. Dalam hal ini subjek penelitian yang akan diteliti adalah film berjudul 13 

Hours: Secret Soldiers of Benghazi. Film ini merupakan film bergenre War Biografi 

yang menceritakan tentang 6 orang mantan anggota militer yang bekerja sebagai 

petugas keamanan CIA di kota Benghazi, Libya. Berawal dari serangan 

pemberontak pemerintahan di Kedubes sementara, para anggota ini berjuang mati 

– matian demi menyelamatkan Duta Besar Amerika Christopher Stevens, 

penyerangan ini diawali dari reaksi protes warga Muslim Libya terhadap film 

documenter yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini 

berlangsung pada tanggal 11 September 2012, bertepatan dengan peringatan 

kejadian 911. Diceritakan kedubes Amerika untuk Libya sedang melakukan 

konferensi pers setelah itu para militant Islam melakukan penyerangan terhadap 

Kedubes sementera Amerika Serikat untuk Libya. Jarak dari kamp pertahanan CIA 

hanya berjarak 1 mil dari lokasi penyerangan. 6 Anggota tersebut melakukan misi 

penyelamatan walaupun tidak diberikan izin dari Ketua CIA dikarenakan bukan 

tugas mereka sebagai tim reaksi cepat. Setelah kembali dari Kedubes sementara, 

enam anggota ini balik ke kamp rahasia CIA untuk proses evakuasi, bantuan pun 

masih belum kunjung datang, kamp rahasia CIA pun terbongkar dan diketahui 

lokasinya dan menjadi target selanjutnya dari para militant Islam. Selama 13 jam, 

6 anggota pun berusaha untuk mempertahankan kamp rahasia dari gempuran 

militant islam, dan tepat pukul 6 pagi bala bantuan pun datang berhasil 

mengevakuasi seluruh warga Amerika Serikat yang berada di Kamp Rahasia CIA. 
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 Film yang di sutradarai oleh Michael Bay ini merupakan film yang dibuat 

berdasarkan buku tahun 2014 karya Mitchel Zuckoff yang berjudul “13 Hours”. 

Proses pengambilan gambar di mulai pada tanggal 15 Januari 2016 di Malta, 

Maroko dan Amerika Serikat. 13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi mulai rilis ke 

public pada tanggal 18 Maret 2016 dan menjadi film kedua setelah film Black Hawk 

Down (2001) karya Ridley Scott yang menampilkan rakyat Amerika harus mati – 

matian bertahan dari serangan musuh. Film yang mulai masuk Indonesia pada 

tanggal 30 Maret 2016 ini mendapat sambutan antusias dari para pecinta film 

bergenre War Biography. 

3.4 Unit Analisis 

Untuk memudahkan proses analisis data dalam penelitian, maka peneliti 

menentukan unit analisis yang merupakan bagian dari elemen film yaitu aspek 

audio dan visual dalam film 13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi yang mana 

kemudian dari unit analisis tersebut akan dianalisis secara mendalam 

a. Gesture merupakan aspek visual dari film yang mana pengertiannya 

adalah komunikasi nonverbal yang sebagian besar dilakukan 

menggunakan anggota tubuh, seperti ekpresi wajah, gerakan tangan, 

dan bahasa tubuh lainnya. 

b. Dialog merupakan salah satu aspek audio dari film yang mana suatu 

proses komunikasi yang terjadi diantara pembicara dan yang diajak 

berbicara. Dialog memiliki muatan pesan sebagai penjelasan, 

penyampaian informasi dan lain – lain. (Muhartono, 2009:98) 
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3.5  Sumber Data 

Dalam perspektif ilmu sistem informasi, Umar, 2002 mengatakan bahwa 

“data adalah suatu fakta dan angka yang secara relative belum dapat dimanfaatkan 

bagi pemakai”. Dari penjelasan yang didapat, data akan ditransformasikan terlebih 

dahulu. Indikator dari suatu dimensi variable adalah data – data yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Tahap selanjutnya adalah penggolongan variable 

berdasarkan sifat, jenis dan data. Jenis – jenis data yang sudah dipilah disebut data 

primer dan data sekunder. 

3.5.1  Data Primer 

Jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini 

merupakan data deskriptif yaitu File film "13 Hours: Secret Soldiers of 

Benghazi" berdurasi 142 menit yang di beli di Google Play Store Movies 

untuk mengetahui konstruksi makna propaganda Amerika Serikat dalam 

film. 

3.5.2  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data kedua 

atau asal muasal data yang tidak langsung seperti kepustakaan tertulis yang 

memili kaitan dengan penelitian, contohnya adalah jurnal, buku dan skripsi 

terdahulu. Selain itu peneliti juga mendapatkan data sekunder dari buku 

yang berkaitan dengan analisis semiotik. 

 



21 
 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan dokumentasi data primer maupun data sekunder. Untuk data primer 

peneliti menganalisis film 13 Hours: Secret soldiers of Benghazi dengan teknik 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data primer yang akan 

dianalisis ini didapat dari dokumen yang berupa File film “13 Hours: Secret 

Soldiers of Benghazi” dan untuk data sekunder berasal dari kepustakaan tertulis lain 

yang memiliki keterkaitan yang mendukung seperti jurnal, buku, dan artikel di 

internet. Peneliti melihat, memperhatikan dan menonton setiap adegan atau scene 

yang mana masuk dalam kategorisasi visual dan audio yang sudah dijelaskan pada 

bab sebelumnya sebagai data yang akan dianalisis, tahap selanjutnya yang 

dilakukan peneliti adalah mendokumentasikan data tersebut dengan cara 

pengambilan gambar dari layar film tersebut (screenshot) yang mana masuk dalam 

kategori propaganda perang Amerika Serikat dalam kapabilitas militer dan 

heroisme. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada unit analisis data 

yang meliputi gesture dan dialog dalam potongan scene yang mana 

mempresentasikan propaganda perang Amerika dalam kapabilitas militer dan 

heroisme. 

Teknik “Two order of signification” milik Roland Barthes digunakan dalam 

penelitian ini. Denotasi merupakan sistem analisis pertama dan konotasi adalah 

sistem analisis kedua. Screenshot atau cuplikan potongan gambar pada film 13 
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Hours: Secret Soldiers of Benghazi yang sudah termasuk dalam kategori 

propaganda perang Amerika Serikat akan dianalisis secara denotasi. Lalu data akan 

dianalisis secara konotasi apabila data tersebut memiliki bukti berupa mitos yang 

ada.  

Tahapan kerja analisis peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan memilah – milah Screenshot cuplikan film yang 

mencangkup gambar atau visual, audio atau teks yang dianggap 

memiliki unsur Propaganda perang Amerika Serikat dalam film 13 

Hours: Secret soldiers of Benghazi 

2. Menganalisa data pada tahapan pertama yang disebut dengan Denotasi. 

Denotasi menurut Fiske, 2012:140 “adalah pemaknaan tingkat pertama, 

merujuk apa yang diyakiniakal sehat atau orang banyak (common-

sense), makna yang teramati dari tanda”. Hasil analisis denotasi ini akan 

menampilkan tanda – tanda dari propaganda, perilaku dan budaya yang 

ditampilkan dalam film, contohnya adalah senjata dan perlengkapan 

militer. Dan kemudian di rekognisi pada pemaknaan tahap dua. 

3. Analisa data konotasi adalah tahap selanjutna. Menurut Sobur, 2004:266 

“dalam analisis konotasi pembaca memiliki peran dan pengaruh yang 

cukup penting. Dalam pemaknaan tingkat kedua tanda dipengaruhi oleh 

perasaan dan persepsi pemakna. Peneliti akan memaknai tanda yang 

muncul dalam scene film”. Contohnya adalah bandana yang bertuliskan 

lafal Tahlil yang menandakan bahwa kelompok penentang Pemerintah 

dan Amerika Serikat. 
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4. Setelah selesai dengan analisis tahap pertama dan kedua, dilanjutkan 

dengan analisis pemaknaan makna berupa mitos. Sobur, 2004:71 

mengatakan bahwa “mitos adalah makna yang telah melekat pada 

masyarakat luas dan telah menjadi budaya”. Dari penjelasan tersebut 

bisa dikatakan bahwa mitos diakibatkan oleh doktrin, pengaruh budaya, 

atau sejarah yang bersifat hal – hal tertentu menjadi sesuatu yang 

mempunyai makna. 

5. Setelah seluruh data di interpretasikan, peneliti menarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisa sebelumnya yang telah dilakukan 

menggunakan teknik semiotika Roland Barthes sebagai wujud dan 

makna Propaganda perang Amerika serikat dalam film 13 Hours: Secret 

Soldiers of Benghazi.   


