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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini berbicara tentang bagaimana penggambaran citra Polisi dalam 

film 22 Menit, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menilai bahwa 

pendekatan kualitatif dengan alat analisis semiotika merupakan yang paling sesuai 

dengan penelitian ini. 

Serta bagaimana analisis semiotika mengkaji makna yang dibangun 

berdasarkan tanda dan teks tersebut. Kode-kode yang mengandung makna tersebut 

akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan interpretasi atau penafsiran dari tanda-

tanda dan teks dalam video69.  

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan “sedalam-

dalamnya” dengan tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan 

populasi atau samplingnya sangat terbatas seperti halnya penelitian kuantitatif. Pada 

penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, dan analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi. 

 

 

                                                           
69 Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja  Rosdakarya, hal 11 
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3.2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe interpretatif yakni menginterpretasi, 

memaknai atau menafsirkan suatu tanda yang selalu bersifat subyektif karena 

memang dari sudut pandang peneliti sendiri. Maka subyektivitas ini dapat didukung 

pembanding dari berbagai literatur dan kepustakaan.yaitu hanya memfokuskan pada 

tanda dan teks sebagai kajian penelitiannya.  

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka70. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes 

melalui tiga pendekatan yakni denotasi, konotasi dan mitos pada film 22 Menit. 

Tanda semiotika terlihat pada tayangan film 22 Menit adalah dari fisik (penampilan) 

dan karakter emosi dasar yang akan dipresentasikan dalam film tersebut. Oleh 

karena itu peneliti memilih menggunakan analisis semiotika Roland Barthes,  karena  

pemaknaan  akan  suatu  tanda  mempunyai  keterkaitan  dengan mitos. Dalam 

peneltian ini, peneliti menggunakan metode analisa semiotika.  

Analisa semiotika sendiri merupakan suatu teknik analisa yang menarik 

sebuah tanda dan cara tanda-tanda tersebut bekerja. Metode semiotika bertujuan 

membongkar makna konotatif yang tersembunyi dalam teks media secara 
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menyeluruh. Maka penelitian semiotika jarang menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode semiotika menganalisis data auditif, teks, audio dan visual. Data-data 

tersebut dapat berbentuk verbal maupun nonverbal, maka penelitian semiotika lebih 

sesuai dengan menggunakan pendekatan kualitatif . 

3.3 Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini yaitu mengungkap representasi citra kepolisian 

dalam film 22 Menit Karya Eugene Panji dan Myrna Paramita yang tayang pada 19 

Juli 2018 di Bioskop seluruh Indonesia. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah film 22 Menit yang berdurasi 71 menit 29 

dan telah dipilih sebanyak 5 Scene oleh peneliti yang mewakili representasi citra 

berdasarkan aspek proses pembentukan citra sebagai berikut :  

1. Personality : Keseluruhan karakteristik institusi kepolisian yang dipahami 

publik, seperti institusi yang dapat dipercaya, institusi yang mempunyai 

tanggung jawab sosial 

2. Reputation : Reputasi merupakan hal yang telah dilakukan institusi 

kepolisian dan diyakini publik berdasarkan pengalaman  sendiri  maupun  

pihak  lain.  reputasi  juga  merupakan  persepsi  publik  mengenai tindakan-

tindakan institusi yang telah berlalu dan prospek institusi sejenis atau pesaing.  
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3. Value : Nilai-nilai yang dimiliki institusi kepolisian dengan kata lain budaya 

institusi seperti ramah senyum,  dan cepat tanggap  terhadap  masalah yang ada 

dalam masyarakat. 

4. Corporate Identity : Komponen yang mempermudah pengenalan publik 

sasaran terhadap institusi kepolisisan, seperti logo, warna dan 

slogan.merupakan upaya institusi untuk mengenalkan diri kepada publik 

melalui visualisasi (logo/lambang) dan non visualisasi (cerminan organisasi 

kepada publiknya dalam hal bertingkah laku dan berkomunikasi).  

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Sumber data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung melalui 

file video film 22 Menit  

2. Sedangkan data sekunder akan diambil dari literatur baik buku, jurnal, 

maupun media massa untuk menunjang beberapa tinjauan teoritis dan untuk  

mendapatkan informasi yang berguna dengan pokok permasalahan guna 

menunjang kelengkapan data. 

3.5  Waktu dan Tempat Penelitian 

Karena penelitian ini adalah studi analisis teks media yakni menggunakan 

Analisis Semiotika, maka penelitian akan dilakukan di Perum. Margobasuki 

Residence Blok A no.06, Dau, Kab.Malang. Waktu penelitian ini sendiri akan 

dilakukan pada rentang bulan Januari-Juni 2019. 
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3.6 Unit Analisis Data 

Dalam mengklasfikasikan unit analisis pada penelitian ini adalah per scene 

yang terdapat unsur audio dan visual tentang representasi citra kepolisian Republik 

Indonesia dalam film teroris 22 menit.  

Seluruh adegan dalam film yang dilakukan oleh Polisi akan menjadi kajian 

peneliti terkait dengan simbol-simbol atau tanda-tanda audio dan visual yang 

terdapat dalam film tersebut dimana adegan demi adegan sangat erat kaitannya 

dengan pembentukan citra polisi baik secara individu maupun institusi.  

Dalam melakukan pengklasifikasian unit analisis data. Peneliti membagi 

kedalam tiga poin utama :  

1. Potongan per scene atau alur gambar yang berdasarkan setting waktu 

dan lokasi dimana adegan kejadian dalam film berlangsung dan 

dalam scene terdiri dari satu atau lebih gabungan shot yang disusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk alur cerita. 

2. Unsur audio atau suara yang terdapat dalam setiap film merupakan 

bagian yang tidak bisa dilepaskan begitu saja untuk dianalisis karena 

pesan yang disampaikan oleh sutradara akan hilang begitu saja ketika 

tidak memperhatikan unsur audionya. Unsur audio di sini bisa 

dikategorikan kedalam 3 hal yaitu Musik, Efek Suara dan Dialog 

percakapan pemain 
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3. Unsur Visual merupakan faktor utama dalam pembentukan pesan 

yang akan disampaikan oleh seorang sutradara, unsur visual sendiri 

merupakan segala apapun bentuk dan macam yang menerangkan 

tentang adegan di depan layar seperti setting tempat, adegan di lokasi 

tertentu. Dalam unsur visual menurut peneliti bisa di bagi kedalam 

beberapa poin : type of shoot, wardrobe, adegan, setting, komposisi 

dan ekspresi,. 

Untuk mendapatkan hasil yang baik peneliti akan melakukan pengamatan 

dengan cara menonton film 22 menit secara berulang ulang di ruangan pribadi 

dengan menggunakan media komputer dan headset. Suasana yang tenang dan 

penggunaan alat bantu pendengaran akan membantu peneliti untuk mencermati 

secara detail setiap unsur unsur yang ada dalam adegan film 22 menit. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Model pemaknaan Barthes 

dikenal dengan model signifikasi dua tahap, yaitu dengan menginterpretasikan tanda 

kedalam dua tingkatan makna, denotasi, dan konotasi. Makna denotasi adalah makna 

tingkat pertama yang bersifat objektif (first order) yang dapat diberikan kepada tanda 

yakni dengan mengaitkan secara langsung antara tanda dengan realitas atau gejala 

yang ditunjuk. Kemudian, makna konotasi adalah makna – makna yang dapat 

diberikan pada tanda dengan mengacu pada nilai – nilai budaya tersebut karenanya 
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berada pada tingkatan kedua (second order). Dan Mitos adalah unsur historis yang 

muncul setelah munculnya makna konotasi71. 

Setelah memahami pengertian diatas peneliti akan melakukan pengamatan 

secara mendalam tentang unsur (Scene, Audio, dan Visual) dalam film 22 menit 

karya Eugene Panji dan Myrna Paramita setelah itu peneliti akan mengolah data 

tersebut menggunakan kerangka semiotika Roland Barthes. 

Peneliti akan menggunakan tabel pemaknaan Roland Barthes untuk menggali 

setiap tanda yang ada dalam gambar, memahami penanda, dan petandanya, 

membaginya dalam bentuk indikator-indikator tanda dan kemudian 

menginterpretasikan makna denotasi, konotasi dan mitos.  

3.8 Penyajian Data 

Dalam proses penyajian data setiap scene akan di klasifikasikan untuk 

menjadi data analisis selanjutnya. Hasil pencatatan atas pengamatan film tersebut 

kemudian dituangkan dalam tabel kerja seperti di bawah. 

Visual Audio 

Scene Type 

of Shot 

Wardrobe Ekspresi Komposisi Setting Adegan Dialog Sound 

Effect 

         

                                                           
71 Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif , Yogyakarta: LKIS, hal 33-35 
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Tabel 3.1 

Tabel Penyajian Data 

(Sumber: Data Olah Peneliti) 

Dari hasil pencatatan inilah yang menjadi data mentah dan kemudian diolah 

dalam proses analisis data berdasarkan teori semiotika Roland Barthes yaitu makna 

denotasi, konotasi, dan juga mitos. 

Di bawah ini adalah tatanan penandaan Barthes yang akan digunakan 

digunakan peneliti sebagai model analisis semiotik. 

Tabel 3.1 Peta Kerja Tanda Roland Barthes 

1. signifer 2. signified 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

 

 

 

Gambar 3.1 

Tabel Peta Penanda Roland Barthes 

(Sumber: PaulCobley&Litza Janz, 1999; dalam Sobur, 2006: 69) 

 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
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 Pada tahapan signifikansi yang pertama (denotasi), semua tanda baik verbal 

maupun non-verbal ditampilkan secara apa adanya. Selanjutnya pada tahap 

signifikansi kedua (konotasi), dalam proses penandaannya dibahas secara luas dan 

mendalam, serta lebih lebar terhadap tema dan makna yang berkaitan dengan aspek-

aspek citra. 


