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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti ingin memahami, dan juga 

merepresentasikan suatu sikap, pandangan, cara berpikir, perilaku baik 

seorang maupun kelompok dalam sebuah film. untuk itu, pendekatan 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian 

kualitatif. sesuai dengan pengertiannya, pendekatan penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,motivasi, 

tindakan dll.47 

3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian 

Berdasarkan pendekatan penelitian diatas, peneliti akan 

menggunakan tipe penelitian interpretatif. peneliti akan berusaha dalam 

menginterpretasikan atau memberikan penafsiran dari makna sosial yang 

dikemas dalam film yang menampilkan tanda – tanda serta simbol – 

simbol. Selanjutnya berdasarkan tipe penelitian diatas, peneliti 

menggunakan dasar penelitian analisis semiotik model john fiske.  

3.3. Sumber Data 

a. Data Primer 

                                                           
47 Moleong, Lexi J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Penerbit: PT     Remaja     

Rosdakarya. Hal. 6 
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Data utama pada penelitian ini adalah data potongan scene serta 

sequence film instant family yang mewakili gambar yang akan diteliti. 

Data tersebut didapatkan melalui website film, portal berita online dan 

situs video review film.  

b. Data Sekunder 

Buku yang membahas mengenai film, semiotika, ilmu komunikasi, 

dan sebagainya. selain itu juga peneliti menggunakan jurnal ilmiah, 

serta segala bentuk informasi di internet yang dapat mendukung 

penelitian. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik  dengan 

dokumentasi. dokumen disini dapat berupa tulisan, gambar, karya – karya 

monumental, dokumen berbentuk tulisan seperti buku harian, biografi, 

peraturan, kebijakan, foto, patung, video, film dll.48 sedangkan 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah tayangan film 

instant family.  

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

                                                           
48 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D. Bandung.  Penerbit: 

Alfabeta Bandung. Hal 240 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.49 Teknis analisis data yang akan dilakukan dalam 

analisis film instant family ini adalah sebagai berikut :  

1. Peneliti mengumpulkan data berupa video film instant family, yang 

kemudian ditonton berulangkali sehingga dapat menentukan 

potongan scene mana yang akan di analisa. 

2. Setelah menentukan scene yang akan diteliti, peneliti akan 

memulai menganalisa sesuai dengan teori semiotika john fiske  

3. Selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai 

representasi peran seorang ayah dalam film instant family. 

Tabel 3.5. Daftar Kategori Level  

Level Realitas Appearance (Penampilan), Dress (Kostum), 

Environment ( Lingkungan), Behavior 

(Kelakuan), Speech ( Cara Berbicara), Gesture 

( Gerakan), Dan Expression (Ekspresi Atau 

Mimik). 

Level 

Representasi 

Kode Teknis  Yang Melingkupi Camera, 

Lighting, Musik, Dan Suara. Serta Kode 

Representasi Konvensional Meliputi Karakter, 

Action, Dialog, Setting. 

Level Ideologi Individualism, Feminism, Ras, Kelas Sosial, 

Materialism, Kapitalism Dll. 

Sumber : Olahan Peneliti 

                                                           
49 Op.cit,. Hal. 244 
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