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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian: Kualitatif 

 Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, 

yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. 

Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam 

konteks alaminya, yang  berupaya untuk memahami atau menafsirkan, fenomena 

dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya. Penelitian 

kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data 

empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, 

wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang 

menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam 

kehidupan seseorang (Denzin, 2009:02).  

 Sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan suatu fenomena atau objek penelitian sekomprehensif mungkin 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.  

 Berikut adalah 11 ciri khas yang dimiliki oleh pendekatan kualitatif 

(Kriyantono, 2006:57-58): 
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1. Periset adalah bagian  integral dari data. Artinya, periset ikut aktif menjadi 

instrumen pokok riset yang terjun ke lapangan. 

2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-

catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter. 

3. Analisis data lapangan. 

4. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan), dan 

komentar-komentar. 

5. Tidak ada realitas tunggal. Setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian 

dari proses risetnya. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan 

produk konstruksi sosial. 

6. Subjektif dan berada hanya dalam  preferensi periset. Periset sebagai sarana 

penggalian interpretasi data. 

7. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. 

8. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan 

individu-individunya. 

9. Lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadth). 

10. Prosedur riset : empiris-rasional dan tidak berstruktur. 

11. Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau 

membentuk teori baru.  

 Melihat kaitan antara pendekatan ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terdapat kesesuaian antara fungsi pendekatan kualitatif dengan hal 

yang penelitian ini coba jawab. Melalui pendekatan kualitatif, konstruksi, 
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elemen, serta makna di balik film Selamat Siang, Risa dapat diungkap dan 

diinterpretasikan secara fungsi dari pendekatan ini sendiri sedalam mungkin. 

 

3.1.1 Paradigma Penelitian : Konstruktivis 

 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivis, dimana tujuan dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan 

berbagai pemahaman yang bersifat  rekonstruksi. (Denzin, 2009:124).  

 Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivis sering juga disebut 

sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Paradigma ini memandang 

realitas kehidupan sosial bukanlah realitas natural, melainkan hasil dari 

konstruksi (Eriyanto, 2002:37). 

 Paradigma ini meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan 

suatu realitas dalam ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial 

sebagai analisis sistematis dan terperinci terhadap pelaku sosial yang 

bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. 

Kekhassan konstruktivis terletak pada ide-ide objektivisme, realisme empiris, 

kebenaran objektif, dan esensialisme (Denzin, 2009:156). 

 Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin 

mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi atas 

suatu peristiwa yang diteliti, dalam hal ini adalah representasi anti korupsi dalam 

film Selamat Siang, Risa. 
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3.2 Metode penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah semiotika yang 

menganalisis teks media. Seperti yang ditulis oleh Hoed, pada bukunya semiotika 

dan Dinamika Sosial Budaya (2008:3) mengatakan bahwa, semiotika adalah ilmu 

yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia.  

 Studi semiotika ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui anti 

korupsi dalam film Selamat Siang, Risa secara visual dan non visual. 

 

3.3 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini mencakup tanda-tanda visual dan non 

visual yang dilihat secara ikonik, simbolik dan indeksial pada film Selamat Siang, 

Risa.  

Menurut John Gibbs dalam bukunya yang berjudul Mise-en-Scene: Film 

Style and Interpretation (2002:5), menyatakan bahwa aspek visual kurang lebih 

sebagai berikut: 

1. Gambaran Tokoh: yang merupakan menggambarkan pribadi tokoh 

dan karakternya, kemudian pembentukan pesan, emosi, psikologis, 

dan status sosial, serta dilihat dari kostum dan make up.  

2. Akting: penampilan aktor dalam menekankan unsur visualnya, 

kemudian untuk aspek-aspek non-visual, berupa tanda-tanda yang tidak berwujud 

visualisasi seperti konsep pemikiran, tindakan, dan kebijakan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Poerwandari dalam bukunya Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian 

Perilaku Manusia (2007:131), memaparkan beberapa teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah teknik studi pustaka.  

 Studi pustaka sendiri berarti teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaan terhadap bbuku-buku, literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti (Nazir, 1988:111). 

 Penulis mengambil teknik pengumpulan data secara studi pustaka, 

melihat metode ini yang paling cocok untuk diaplikasikan dalam penelitian ini.   

 

3.5 Keabsahan Data 

 Ketekunan/keajegan Pengamatan adalah mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari 

apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat (Moleong, 2007: 329). 

 Teknik ini memberikan kebebasan pada peneliti untuk mengeksplor 

penelitian ini tanpa mewawancarai narasumber. Teknik ini bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 
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persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. (Moleong, 2007:329). 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian film Selamat Siang, Risa ini, semiotika yang akan 

digunakan adalah semiotika pragmatis atau dikenal juga dengan nama semiotika 

analitis milik Charles Sanders Peirce (1931-1958).  

  Semiotika Peirce dapat digunakan dalam penelitian untuk film, melihat 

film merupakan medium seni audio visual dimana isinya tersusun atas jalinan 

tanda-tanda bersifat ikonis dan simbolis.  

  Douglas Harper mengartikan untuk memecahkan problem-problem 

tertentu atas visual dalam penelitian, fokus yang diperhatikan adalah penggunaan 

perangkat-perangkat mekanis kamera, pengambilan sudut gambar, teknik 

pencetakan (printing), dan pengaturan gambar (image) (Denzin, 2009:497). 

  Dalam buku Understanding Media Semiotics oleh Marcel Danesi 

(2002:41), menyatakan bahwa warna juga dapat merupakan tanda. Terdapat 

delapan macam tanda warna yang dikategorikan: 

1. Putih, melambangkan kemurnian, kepolosan, kebaikan, kesucian, dan kelakuan 

baik. 
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2. Hitam, melambangkan kejahatan, kekotoran, kesalahan, sifat buruk, kebejatan 

moral, tingkah laku tidak baik, tidak bermoral, dan kegelapan.  

3. Merah, melambangkan darah, nafsu, seksualitas, kesuburan, kemarahan, dan 

sensualitas. 

4. Hijau, melambangkan harapan, kegelisahan, kenaifan, keterusterangan, dan 

kepercayaan. 

5. Kuning, melambangkan kegembiraan, kegiatan, sinar matahari, kebahagiaan, 

ketenangan, kemakmuran, dan kedamaian. 

6. Biru, melambangkan harapan, langit, surga, ketenangan, mistisisme, dan 

misteri. 

7. Coklat, melambnagkan rendah hati, kealamian, tempat asal, dan keteguhan. 

8. Abu-abu, melambangkan ketidaktenangan, keadaan samar-samar, 

ketidakjelasan, dan misteri.  

  Dalam menganalisa gambar atau visual dalam film, diperlukan adanya 

perhatian pada konstruksi tanda yang dikomunikasikan dalam film, seperti pada 

tanda berikut: 
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Penanda Menandakan 

Pengambilan Gambar 

 

Big close up 

Close up 

Medium shot 

 

Long shot 

 

 

 

Emosional, dramatik, dan peristiwa 

penting 

Intimitas, kedekatan 

Hubungan personal yang intens dengan 

subjek 

Konteks, perbedaan publik 

Kamera 

 

High 

Eye level 

Low  

 

 

Dominasi, kekuatan, kewenangan 

Kesetaraan 

Kekaleman, menekankan kekuatan 

Pencahayaan 

 

High key 

Low key 

High contrast 

Low contrast 

 

 

Ruang cerah 

Suram, muram 

Dramatis, teaterikal 

Realistis, dokumenter 

 

Tabel 3.1 Tabel Elemen-elemen bahasa gambar 

Sumber: Selby, Keith dan Ron Cowdery. 1995. How to Study Television, hal 57-58. 
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  Berdasarkan pada unsur-unsur visual dimana memiliki relasi dengan 

tipologi tanda milik Peirce (lambang, ikon, dan indeks), maka dapat dijabarkan 

kerangka teknik analisis data penelitian ini: 

Gambar 3.1: Kerangka Teknik Analisis Data 

Film Selamat Siang, Risa 

 

Memilih tanda dari Selamat Siang, Risa 

 

Analisis menggunakan semiotika Peirce 

 

Tanda yang menjelaskan unsur anti korupsi 

 

Menafsirkan makna dari tanda-tanda anti korupsi 
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