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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis kualitas-

kualitasnya (Mulyana, 2013, h.150). Penelitian kualitatif mempunyai tujuan, 

yakni menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 

data yang sangat dalam. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan kualitas 

dibandingkan dengan kuantitas (Kriyantono, 2006, h.56-57). 

 Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika 

matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, 

isyarat, dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif 

(Mulyana, 2013, h.150). Jane Richie (dikutip dalam Moleong, 2010, h.6) 

mengungkapkan, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia 

sosial, dan perspektif-nya dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti. 

 Dalam melakukan penelitian kualitatif, Bungin menjabarkan tiga model 

jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian bersifat deskriptif, verifikatif, dan 

grounded theory (Bungin, 2007, h.67). Penelitian yang Penulis gunakan bersifat 

deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 
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menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai 

suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007, h.68). Data-data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata dan gambar, bisa berasal dari naskah wawancara, catatan, 

lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen 

resmi lainnya (Moleong, 2010, h.11). 

 Paradigma yang Penulis gunakan adalah paradigma konstruktivis. Deddy 

N. Hidayat (dikutip dalam Wibowo, 2011, h.27-28) menjabarkan perbedaan 

paradigma yang dibagi menjadi empat dimensi, yaitu: 

1. Epistemologis 

Merupakan asumsi mengenai hubungan antara Penulis dan yang diteliti. 

Tujuannya untuk memperolah pengetahuan mengenai objek yang diteliti. 

2. Ontologis 

Merupakan asumsi tentang realitas sosial yang diteliti. 

3. Metodologis 

Merupakan asumsi tentang bagaimana memperoleh pengetahuan mengenai 

suatu objek pengetahuan. 

4. Aksiologis 

Memiliki kaitan dengan posisi value judgements, etika dan pilihan moral 

Penulis dalam suatu penelitian. 

LittleJohn (dikutip dalam Wibowo, 2011, h.28) berpandangan bahwa 

paradigma konstruktivis berbasis pada pemikiran umum tentang teori-teori yang 

dihasilkan Penulis dan teoritisi aliran konstruktivis. Teori aliran ini berpandangan 
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bahwa realitas bukanlah bentukan yang objektif, melaikan dikonstruksi melalui 

proses interaksi oleh masyarakat, kelompok, dan budaya. 

 Paradigma konstruktivis melihat sebuah realitas sebagai konstruksi sosial 

sesuai dengan kebenaran yang relatif, berlaku sesuai dengan konteks yang dinilai 

relevan. Sedangkan realitas disini merupakan hasil rekonstruksi mental dari 

individu pelaku sosial (Kriyantono, 2006, h.51). 

 Oleh karenanya, penelitian film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

menggunakan paradigma konstruktivis, untuk mengetahui konstruksi yang dibuat 

oleh pembuat film tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, terlebih dalam 

kekeluargaan atau kerabat, yang direpresentasikan dalam film tersebut. Hal ini 

diteliti secara mendalam, sesuai dengan sudut pandang Penulis dan realitas sosial 

dalam masyarakat. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang Penulis gunakan dalam melakukan penelitiannya adalah 

metode kualitatif dengan menganalisis isi teks. Menganalisis isi teks bertujuan 

untuk menganalisis konten yang terkandung dalam dokumen atau juga media 

(Neuman, 2013, h.57).  

Hal ini juga diungkapkan oleh Fiske, bahwa fokus utama semiotik adalah 

teks (2012, h.67). Sehingga dalam melakukan penelitiannya, Penulis 

menggunakan teknik analisis teks karena dapat diterapkan pada objek penelitian 

Penulis, yaitu film Sebelum Pagi Terulang Kembali. Dengan menggunakan teknik 

ini, Penulis dapat membaca dan mencari makna dari isi teks film. Selain itu, 
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teknik analisis semiotika juga memungkinkan untuk menggunakan teknik analisis 

teks. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat dua metode yang dilakukan 

oleh Penulis, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan 

data sekunder (Kriyantono, 2006, h.41-42). 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diterima pertama kali dalam melakukan 

penelitian di lapangan. Sumber data ini dapat berupa responden atau 

subjek penelitian, dari hasil wawancara, kuesioner atau observasi. Dalam 

penelitian ini, Penulis mengumpulkan data primer yang berupa potongan 

beberapa adegan dalam film Sebelum Pagi Terulang Kembali yang 

menampilkan adanya tindak pidana korupsi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua. Data 

kedua bisa didapatkan dari data primer penelitian terdahulu yang telah 

diolah dalam berbagai bentuk (gambar, tabel, grafik) sehingga lebih 

informatif untuk pihak lain. Karena data sekunder merupakan data 

pelengkap pihak primer, maka dalam melakukan penelitian ini, Penulis 

menggunakan bahan-bahan referensi seperti buku, e-book, artikel, website 

khusus yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia (KPK, ICW, TII). 
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Dalam pengumpulan data primer, Penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik ini mencangkup scene-scene yang diseleksi atas dasar kriteria-

kriteria tertentu yang dibuat oleh Penulis berdasarkan tujuan Penulis, yaitu 

mencari tanda-tanda tindak pidana korupsi di dalam film Sebelum Pagi Terulang 

Kembali. Sedangkan sisa scene yang tidak terdapat adanya tanda-tanda tersebut, 

tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini (Kriyantono, 2006, h.156). 

 Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks. 

Dalam kajian komunikasi segala macam tanda adalah teks yang di dalamnya 

terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih, dimana pemilihan, penyusunan dan 

penyampaiannya tidak bebas dari maksud tertentu, sehingga memunculkan makna 

tertentu (Kriyantono, 2006, h.38). Pengelompokkan data ini sesuai dengan unit 

analisis yang Penulis gunakan, yaitu film Sebelum Pagi Terulang Kembali. 

 

3.4 Unit Analisis 

 Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan unit analisis yang 

terbagi menjadi lima kategori, yaitu: 

1. Tokoh (pemain), merupakan karakter yang terdapat dalam film Sebelum 

Pagi Terulang Kembali, yang meliputi sifat, penampilan dan profesi yang 

diperankan. 

2. Lokasi, merupakan unit analisis yang menggambarkan tempat serta 

bangunan-bangunan yang memiliki fungsinya dalam tayangan film 

Sebelum Pagi Terulang Kembali. 
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3. Tanda verbal dan non-visual, merupakan unit analisis yang terdiri dari 

dialog, narasi serta pesan verbal yang disampaikan dalam adegan. 

Sedangkan untuk tanda non-visual dapat berupa tanda yang berwujud 

abstrak, seperti konsep dalam pemikiran. 

4. Tanda non-verbal. Menurut Mark L. Knapp (dikutip dalam Rakhmat, 

2008, h.287) mengatakan bahwa pesan non-verbal dapat ditinjau melalui 

psikologis dalam peranannya terhadap perilaku komunikasi. Berikut 

adalah empat jenis pesan non-verbal beserta indikator dan makna pesannya 

yang dapat diteliti dalam semiotika film. 

Tabel 3.1 Pesan Non-Verbal 

(Sumber: Rakhmat, 2008, h.289-292) 

Pesan Non-verbal Indikator Makna 
Kinesik atau gerak 

tubuh 
Pesan fasial 

 
Pesan fasial menggunakan air 
muka dalam menyampaikan 

makna tertentu. Hal tersebut dapat 
berupa mengkomunikasian 

tentang ekspresi, minat/tak minat, 
intensitas keterlibatan dengan 

sesuatu, dan sebagainya. 
Pesan gestural Untuk mengkomunikasikan 

berbagai makna menggunakan 
gerakan badan, seperti: 
mendorong/membatasi, 

menyesuaikan/mempertentangkan, 
responsif/tak responsif, 
memperhatikan/tidak 

memperhatikan, dan sebagainya. 
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Pesan postural Menggunakan keseluruhan 
anggota badan dalam memberikan 

komunikasi, seperti: ungkapan 
kesukaan, status yang tinggi 

dalam hal berkomunikasi, dan 
reaksi emosional terhadap 

lingkungan. 
Paralinguistik atau 

suara 
Nada suara Nada sering digunakan dalam 

memberi pengungkapan identitas 
diri dan mempengaruhi orang lain. 

Contoh: gairah, ketakutan, 
kesedihan, kesungguhan, atau 

kasih sayang. 
Kualitas suara Kualitas suara dapat memberikan 

indentitas dan kepribadian. 
Volume, kecepatan 

dan ritme suara 
Hal ini dapat memberikan 

perasaan dan emosi. 
Proksemik atau 

penggunaan ruangan 
personal dan sosial 

Jarak dan ruang 
antar individu 

Hubungan antar individu yang 
menyangkup: keakraban, jauh 

atau dekatnya sebuah hubungan. 
Artifaktual Penampilan, pakaian 

tubuh, kosmetik 
Status sosial atau status ekonomi. 

 

5. Scene dan shot, merupakan unit analisis yang berupa potongan scene dan 

shot dalam film Sebelum Pagi Terulang Kembali. Pada unit analisis ini 

menggunakan unsur mise-en-scene. Mise-en-Scene merupakan sebuah 

studi film yang mendeskripsikan tentang visual style. Mise-en-Scene 

menjabarkan tentang konten-konten visual yang terekam dalam kamera 

yang sudah disusun sedemikian rupa (Gibbs, 2002, h.5). Tabel di bawah 

ini adalah konten-konten visual yang dimaksud dalam Mise-en-Scene. 
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Tabel 3.2 Konten-konten Visual Mise-en-Scene 

(Sumber: Gibbs, 2002, h.6-13) 

Konten Visual Keterangan 

Pencahayaan Merupakan unsur yang dapat 
memberikan pengaturan cahaya yang 
dapat memperjelas setiap komposisi 
dalam sebuah adegan. Hal ini dapat 

membantu penonton dalam 
memberikan perhatiannya kepada objek 

yang dituju. 
Kostum Merupakan unsur yang digunakan oleh 

pemain agar dapat memberikan 
gambaran pribadi karakter yang 

dimainkannya. Hal ini dapat 
memberikan bentukan pesan kepada 

penonton tentang status sosial, kondisi 
psikologis, dan lainnya. 

Setting dan Properti Merupakan unsur pelengkap sebuah 
adegan dalam film. Hal ini dapat 

membantu dalam pembentukan pesan 
dan penggambaran aspek karakter. 

Dekorasi Ruang dan Komposisi Merupakan unsur tempat yang 
menempatkan pemain dalam 

pengambilan sebuah gambar untuk 
suatu adegan. 

Akting dari Pemain atau Gerakan 
Tubuh 

Merupakan unsur visual yang 
ditampilkan oleh seorang pemain. Hal 

ini dapat berupa ekspresi, gerak, gestur, 
mimik, suara, tampilan serta wajah. 

 

 Tidak hanya sampai di situ, Penulis juga menganalisis warna yang dapat 

menjadi suatu tanda dalam film. Hal ini diungkapkan oleh Danesi, bahwa warna 

dapat menjadi suatu tanda, dan dirinya menjabarkannya menjadi delapan bagian, 

yaitu: 
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Tabel 3.3 Tabel Tanda Warna 

(Sumber: Danesi, 2002, h.41) 

Warna Arti 
Putih Suci, kepolosan, murni, kebaikan 
Hitam Kejahatan, kekotoran, sifat-sifat yang buruk, tidak bermoral, 

kesalahan, kegelapan 
Merah Nafsu, seksualitas, kemarahan, hasrat, darah, sensualitas 
Hijau Kegelisahan, harapan, kepercayaan, apa adanya, kehidupan, 

rasa tidak aman 
Kuning Kebahagiaan, kegembiraan, kemakmuran, ketenangan, 

kedamaian 
Biru Harapan, ketenangan, misteri, surga, langit 

Coklat Rendah hati, keteguhan, tempat asal, kealamian 
Abu-abu Keadaan samar-samar, hambar, ketidakjelasan, misteri, tidak 

tenang 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisis isi semiotika milik Roland Barthes. Barthes merupakan pengikut 

Saussure, yang mendeskripsikan tanda sebagai sebuah struktur binari, dimana 

struktur tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bagian fisik atau 

penanda (signifier) dan kedua adalah bagian konseptual atau biasa disebut petanda 

(signified). Ketika saling berhadapan dengan sistem semiologis, maka akan 

muncul sebuah tanda (sign) (Danesi, 2004, h.24). 

 Adapun model peta tentang cara kerja tanda yang diciptakan oleh Barthes 

adalah seperti berikut. 
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1. signifier 
(penanda) 

2. signified 
(petanda) 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 
(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 
(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 

Bahasa 
 

Mitos 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda 

dan petanda. Namun pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda 

konotatif. Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya (Sobur, 2013, h.69). 

 Pada akhirnya, makna konotatif dari beberapa tanda akan menjadi 

semacam mitos atau petunjuk mitos (yang menekankan makna-makna tersebut) 

hingga banyak hal (makna) konotasi menjadi perwujudan mitos yang sangat 

berpengaruh (Berger, 2010, h.65). 

 Menurut Barthes mitos merupakan semacam wicara, sehingga semua hal 

dapat menjadi mitos bila disampaikan lewat wacana (discourse). Mitos tidak 

didefinisikan oleh objek pesannya, melainkan melalui caranya menyatakan 

pesannya. Semua bisa menjadi mitos bila setiap objek di dunia dapat beralih dari 

eksistensi yang tertutup dan diam menjadi keadaan lisan, terbuka untuk 

penggunaan masyarakat (Barthes, 2007, h.296). 
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 Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan lima kode pembacaan 

atau leksia yang digunakan oleh Roland Barthes dalam membaca tanda yang 

ditampilkan oleh setiap adegan (Lechte, 2001, h.196, dikutip dalam Sobur, 2013, 

h.65-66). 

1. Kode hermeneutik atau kode teka-teki 

Kode ini berkisar pada harapan pembaca untuk melihat sebuah 

“kebenaran” dalam pernyataan yang muncul dalam teks. Kode ini 

merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Di dalam 

narasi terdapat suatu kesinambungan antara pemunculan suatu peristiwa 

teka-teki dan penyelesaiannya di dalam cerita. 

2. Kode semik atau kode konotatif 

Merupakan sebuah kode relasi-penghubung (medium-relatic code) yang 

merupakan konotasi dari orang, tempat, objek yang petandanya adalah 

sebuah karakter (sifat, atribut, predikat). 

3. Kode simbolik 

Merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, 

atau menurut Barthes pascastruktural. Hal ini didasarkan pada gagasan 

bahwa makna berasal dari beberapa oposisi biner atau pembedaan-baik 

dalam taraf bunyi menjadi fonem dalam proses produksi wicara, maupun 

pada taraf oposisi psikoseksual yang melalui proses. 
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4. Kode proaretik atau kode tindakan 

Merupakan tindakan naratif dasar (basic narrative action) yang tindakan-

tindakannya dapat terjadi dalam berbagai sikuen yang mungkin 

diindikasikan. Kode ini disebut pula sebagai suara empirik. 

5. Kode gnomik atau kode budaya 

Kode ini merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan 

dikomodifikasi oleh budaya. Menurut Barthes, realisme tradisional 

didefinisi oleh acuan ke apa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya 

atau sub-budaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasi yang di 

atasnya para penulis bertumpu. 

 Kelima kode di atas merupakan rangkaian konsep yang saling berkaitan 

dan membentuk sebuah mitos yang Roland Barthes artikan sebelumnya, yakni 

cara berpikir kebudayaan tentang sesuatu, sebuah cara untuk 

mengkonseptualisasikan atau memahami suatu hal (Sobur, 2013, h.224). 
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