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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian dengan Semiotika 

Ilmu tentang tanda atau cara memahami tanda yang dikenal sebagai 

semiologi adalah Semiotika. Semiotika itu sendiri adalah salah satu ilmu untuk 

menafsirkan pesan (simbol) dalam proses komunikasi. Untuk berbicara tentang 

konsep tanda, Anda harus mulai dengan memahami konsep pesan ("tanda"). 

Simbol adalah elemen yang mewakili elemen lain. Perkembangan semiotika di 

bidang penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu semantik, teori 

komposisi, dan pragmatik. Analisis teks biasanya bahkan sering menggunakan 

metode semiotika. Teks dapat berupa verbal atau non-verbal dan dapat di media 

apa pun. Teks pada pesan dan koleksi karakter yang dibangun dengan merujuk 

pada tema atau genre (Cahndler, 2006 dalam Vera, 2014: 08). 

Menemukan tanda implisit yang tersimpan di balik seluruh teks media 

merupakan metode semiotik, sehingga sulit untuk menjadi obyektif karena 

berbagai faktor yang berpengaruh yaitu pengalaman, ideologi, kebiasaan, dan 

budaya. 

3.2 Pendekatan Penelitian  

Peneliti melakukan Penelitian dengan pendekatan kualitatif. Taylor dan 

bogdan beperpendapat (1975, Moreon, 2012: 04), Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang memunculkan pengamatan dari 

masyarakat dalam bentuk kata-kata tertulis adalah metode penelitian kualitatif. 

Oleh karena itu, studi interpretatif yang menggunakan berbagai interpretasi 

dengan banyak metode adalah studi kualitatif. Selain itu, empiris merupakan sifat 

dari penelitian kualitatif. Karena pengamatan yang bersifat subjektif (Mulyana, 

2013: 11). 

Dengan demikian, dengan maksud penjelasan di atas, pendekatan kualitatif 

merupakan metodologi peneliti, yang memungkinkan peneliti untuk 

mengartikulasikan karakter dalam film "Alema Biru Darah". Pendekatan ini 
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digunakan oleh peneliti memaknai makna dan tanda-tanda makna yang ditemukan 

dalam film Darah Biru Arema. 

Dalam analisis semiotik, teknik penelitian terapan adalah pendekatan 

kualitatif. Ini karena premis dasar semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, dan 

makna setiap orang tergantung pada budaya, ideologi, pengalaman, dll. Dengan 

demikian, semiotika sebagai cara menafsirkan simbol memiliki fitur subjektif. 

Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif bersifat subyektif, sehingga analisis 

semiotik lebih tepat ketika menggunakan pendekatan kualitatif, dan peralatan 

penelitian adalah peneliti itu sendiri (Vera, 2014: 9 & 11). 

3.3 Tipe Penelitian  

Peneliti menggunakan Interpretasi kualitatif sebagai tipe penelitian ini. 

Sobur (2006: 147) interpretatif adalah analisis semiotik sebagai metodologi. 

Peneliti mencari makna yang mengarah pada dekonstruksi fanatisme dalam film 

Darah Biru Arema. 

Karya ini didasarkan pada semiotika John Fish yang disebutkan di atas. 

Tanda tangan film "Darah Biru Arema" digunakan sebagai kerangka kerja untuk 

penelitian. Unit analisis untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga tingkatan: 

realitas, ekspresi, dan ideologi. Tingkat realitas termasuk kostum, pengaturan dan 

tata rias. Tingkat ekspresi termasuk ideologi termasuk kode kamera, gerakan dan 

karakter non-verbal, dan kode dialog dan konflik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fanatisme ditunjukkan melalui kostum, gerakan, karakter non-verbal, dan 

dialog. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Unit Analisis  

Unit analisis dan ruang lingkup penelitian ini adalah film Indonesia 

berjudul Darah Biru Arema yang berdurasi 39 menit dan 49 detik. Unit analisis 

data dalam penelitian ini adalah suara (dialog dan musik), lemari pakaian, akting, 

pengaturan, jenis bidikan, sudut, pencahayaan, dll., Yang menunjukkan upaya 

untuk memecah nilai fanatik film (Darah Biru Arema) Gambar atau format 

gambar. 

3.5 Sumber Data  
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a. Data Primer  

Dikumpulkan dari film "Darah Biru Arema". Data yang dihasilkan adalah 

dalam bentuk elemen gambar dan audio yang terkandung dalam film merupakan 

data primer dari penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Data akan digunakan sebagai data primer pendukung dan tambahan. Data 

sekunder dari buku, majalah (online) dan artikel (online) yang merupakan data 

sekunder dalam penelitian ini. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi yang merupakan 

metode dalam penelitian ini. Karena, kami sedang mempelajari dokumen dalam 

bentuk film. Mengumpulkan data dari sumber non-manusia merupakan guna dari 

teknologi dokumen yang di gunakan. Prosedur dari pengumpulan data meliputi : 

a. Mencermati keseluruhan audio visual dengan menonton film Darah 

Biru Arema karya Taufan Agustyan Prakoso untuk mendapatka npenggambaran 

cerita umum pada film tersebut.  

b. Mengindentifikasi scene-scene dalam Darah Biru Arema karya Taufan 

Agustyan Prakoso sesuai tujuan peneliti.  

c. pengelompokan data sesuai rumusan masalah yang di tentukan peneliti.  

d. potongan-potongan scene yang sesuai dengan dekonstruksi pada nilai 

fanatisme dalam film Darah Biru Arema karya Taufan Agustyan Prakoso akan 

dimasukan ke dalam tabel analisis.  

Pengelompokan ini berguna untuk memfasilitasi proses analisis data 

sehingga pemahaman dan pemahaman dapat dicapai tergantung pada masalah 

yang diteliti. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Pentingnya dua tahap karakteristik semiotika Roland Barthes adalah 

digunakanya analisis data pada penelitian. Pada fase pertama, peneliti menafsirkan 
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tanda tanda. Pada tahap ini, karakter ditafsirkan secara obyektif atau dengan 

menghubungkan dengan fakta yang disepakati secara sosial. 

Pertama, analisis dilakukan pada tabel seperti dibawah : 

Tabel 3.1 Identifikasi Scene 

iScene 
 

iDurasi 
 

iVisual 

iDeskripsi 

ipada iScene  

iBahasa 

iTubuh  

iAngle/TOS  

iSetting 

iTempat 
 

iProperti  

iAudio 

iDialog 
 

iMusik  

iEfek iSuara  

 

Selanjutnya, peneliti menganalisis simbol pada tahap pertama dari tabel 

semantik. Layar (pemahaman aktual yang terkandung dalam scene), makna kedua 

(tanda tersembunyi dari penulis teks), mitos terakhir (budaya atau kebiasaan yang 

di percaya oleh masyarakat). Hasil analisis ini dapat menggunakan metode 

semiotik Barthes untuk menjelaskan adegan yang terlibat dalam dekonstruksi 

fanatisme dalam film Darah Biru Arema. 

Tabel 3.2 Tabel Kerja Analisis Data 

1. iSignifer 

(Penanda) 

2. iSignified 

(Pertanda)  

3. iDenotative iSign 

(Tanda iDenotatif)  

4. iConnotative iSignifier 

(Penanda iKonotatif) 

5. iConnotative 

iSignified 

(Pertanda iKonotatif) 

6. iConnotative iSign 

(Tanda iKonotatif) 

Sumber: Cobley dan Jansz dalam  Sobur (2013: 69) 


