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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif analisis,yaitu penelitian yang memberikan gambaran secaa objektif,

dengan menggambarkan pesan-pesan secara simbolis dalam web series

Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an.

Metode yang digunakan dalam penelitin ini ialah analisis deskriptif

yang kemudian menggunakan model semiotik Roland Barthes. Semiotika

merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam

suatu konteks scenario, gambar, teks, dan adegan di  sebuah film dan video

menjadi sesuatu yang bisa dimaknai1. Semiotika berakar dari studi klasik dan

skolastik atas seni logika, retorika dan poetika.

B. Objek Penelitian dan Unit Analisis

Adapun objek penelitian ini ialah film web series Ramadhan Halal

Yayasan Darul Qur’an. Sedangkan unit analisisnya adalah potongan gambar

atau visual yang terdapat dalam video yang berkaitan dengan rumusan

masalah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1 Kurniawan 2001, Semiologi Roland Barthes, (Magelang: Yayasan Indonesia, 2001),
h.49.
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1. Data primer yakni data yang diperoleh dari rekaman film web series

Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an, kemudian dipilih gambar

dari adegan-adegan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang

mendukung data primer, seperti kamus, internet, artikel, buku-buku

yang berhubungan dengan penelitian, catatan kuliah dan sebagainya.

D. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang dipakai ada dua yaitu :

1. Observasi atau pengamatan yaitu metode pertama yang digunakan

dalam penelitiaan ini dengan melakukan pengamatan dan pencatatan

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki2. Secara langsung

peneliti menonton dan mengamati dialog-dialog peradegan dalam film

web series Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an, kemudian

mencatat, memilih serta menganalisis sesuai dengan model penelitian

yang digunakan.

2. Studi komunikasi atau document research, yakni penulis

mengumpulkan data-data melalui telaah dan mengkaji berbagai

literature yang sesuai dengan bahan penelitian seperti video dan artikel

yang didapat dengan mengunduh dari internet serta catatan lain yang

berkaitan dengan penelitian ini.

2 Jumroni, Metode-metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006)
Cet.Ke-1
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E. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak selesainya diseminarkan

proposal ini dan mendapatkan surat ijin penelitian sampai perampungan hasil

penelitian selama kurang lebih 3 bulan selama 2017.

F. Teknik Analaisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis semiotik yang bersifat yang bersifat kualitatif. Secara sederhana

semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-

sistem,  aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-

tanda tersebut berarti. Semiotik adalah studi  tentang bagaimana bentuk-

bentuk simbolik diinterprestasikan. Kajian ilmiah mengenai pembentukan

makna.3

Semiotik memecah-mecah kandungan teks menjadi bagian-bagian,

dan menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Sebuah

analisis semiotik menyediakan dan menghubungkan teks tertentu dengan

sistem pesan dimana ia beroperasi. Hal ini memberikan konteks intelektual

pada isi. Ia mengulas cara-cara beragam unsur teks bekerja sama dan

berinteraksi dengan pengetahuan kultural kita untuk menghasilkan makna.4

Metode ini memperkaya pemahaman kita terhadap teks, sebagai

sebuah metode. Semiotik bersifat interpretatif, dan konsekuensinya sangat

3 Jame Lull, Media Komunikasi, kebudayaan: suatu pendekatan global, (Terj). A.
Setiawan Abadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 232.

4 Jane Stokes, How To Do Media and Cultural Studies, (Yogyakarta: PT Bentang
Pustaka, 2006), h.77.
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objektif. Namun hal ini tidak mengurangi nilai semiotik adalah ilmu tentang

memperkaya pemahaman kita terhadap teks. Peneliti menggunakan metode

semiotik model Roland Barthes. Disini tanda dimaknai secara denotasi dan

konotasi tanpa mengesampingkan mitos yang ada, untuk memperoleh

gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relativ menyeluruh dan

mencakup permasalahan yang diteliti. Ketika suatu tanda yang memiliki

makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna

denotasi tersebut menjadi mitos.

Dalam  proses penelitian, tahap petama yang dilakukan adalah tahap

pemilihan tanda, yang dilakukan setelah peneliti mengamati secara

keseluruhan adegan dalam video tersebut.

Tahap kedua, yaitu tahap analisis tanda. Tahap ini difokuskan pada

usaha mengidentifikasi sistem penanda tingkat pertama dan tingkat kedua,

serta mengidentifikasi kode-kode sinematik dan tata bahasa film apa saja

yang digunakan dalam membentuk sistem penanda tersebut.

Langkah selanjutnya peneliti berusaha menentukan makna denotasi

dan konotasi. Dalam tahap menentukan denotasi dan konotasi, yang peneliti

lakukan terlebih dahulu adalah tanda-tanda apa saja yang diidentifikasikan

sebagai sebuah nilai yang mengandung pesan dakwah dan inspiratif yang

terdapat dalam film web series Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an.

Satu persatu tanda tersebut dijabarkan dalam tahap denotasi. Dalam

tahap denotasi ini peneliti menjelaskan apa saja yang menjadi penanda,

petanda, dan tanda-tanda dalam setiap adegan video tersebut yang
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mempresentasikan pesan dakwah dan nilai ispiratif. Penjelasannya dijabarkan

dalam tabel visual berupa cut dari adegan, transkrip dialog, dan jenis-jenis

shot.

Masuk pada tahap penentuan konotasi, peneliti melakukan

pengamatan pada bentuk, konsep, dan penandaan. Langkah selanjutnya yang

dilakukan adalah identifikasi mitos pesan dakwah dan nilai-nilai inspiratif.

Bagi Barthes, mitos merupakan cara berpikir suatu kebudayaan tentang

sesuatu, cara mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Menurut

Barthes, mitos adalah sebuah kisah (a story) dari sebuah budaya yang

menjelaskan dan memahami beberapa aspek dari realitas.berdasarkan analisis

terhadap kedua tanda dominan tersebut ditentukan makna-makna konotatif

sebagai wujud dari sebuah mitos.

G. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Untuk menetapkan

keabsahan data memerlukan teknik pengujian. Pengujian data penelitian

dalam studi semiotika ini menggunakan teknik Sembilan formula yang

diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas penafsiran dan sebagai alat

untuk uji validitas. Kesembilan formula itu adalah:

1. Komunikator

Semiologi komunikasi berangkat dari tafsir tanda yang dibangun oleh

komunikator. Di sini komunikator harus mampu menjelaskan latar

belakang sosial budaya dan ruang waktu dimana mereka hidup.
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Komunikator harus didefinisikan sebagai pihak sumber yang secara

langsung ataupun tidak langsung ingin menyampaikan pesan kepada

penerima. Dengan demikian harus ada jawaban atas siapa komunikator,

siapa penerima yang dituju dan melalui saluran apa.

2. Motivasi komunikator

Semiologi komunikasi memuat tafsir tanda itu sendiri dalam hubungannya

dengan maksud komunikator membangun pesan. Dalam hal ini

komunikator memposisikan diri sebagai apa dalam memburu target yang

dicapai dan bagaimana menkonstrusi agar pesan tersebut berhasil.

3. Konteks fisik dan sosial

Semiologi komunikasi menafsikan tanda berdasarkan konteks sosial dan

budaya, lingkungan konteks fisik, konteks waktu, dan tempat dimana tanda

itu diletakkan. Berarti pesan-pesan dikonstruksikan komunikator dengan

mempertimbangkan norma dan nilai sosial, mitos dan kepercayaan serta

dipertimbangkan tempat di mana pesan tersebut akan disalurkan kepada

penerima. Pesan juga menunjuk pada ruang dan waktu, kapan dan dimana

pesan itu diletakkan.

4. Struktur tanda dan tanda lain

Semiologi komunikasi menafsirkan tanda-tanda dengan cara melihat

struktur tanda-tanda lain yang berkaitan erat dengannya. Jadi harus selalu

mengaitkan tanda yang ditafsir dengan tanda-tanda lain yang berdekatan

dan secara fungsional dan relevansinya.

5. Fungsi tanda, sejarah dan mitologi
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Semiologi komunikasi memberikan makna pada tanda dengan cara melihat

fungsi tanda tersebut dalam masyarakat. Fungsi ini sngat berhubungan erat

dengan maksud sumber menyalurkan pesan.

6. Interteksualitas

Semiologi kominikasi memperkuat tafsir dan argumentasinya dengan cara

membandingkan dengan fugsi tanda pada teks lain. Hal ini disebut

interteks, yaitu upaya mendalam tafsir dengan cara mencari sumber-

sumber sejenis. Interteks dengan eksistensi tanda secara universl. Tanda

digunakan oleh komunitas lain, dalam konteks dan referensi budaya yang

berbeda.

7. Intersubjektivitas

Semiologi komunikasi mencari tafsir tanda-tanda dengan cara memperoleh

dukungan dari penafsir lain dalam tanda-tanda yang mempunyai hubungan

yang relevan. Inilah yang disebut intersubjektivitas, yaitu pandangan dari

berbagai ahli yang biasannya juga saling bertentangan. Di sini peneliti

mengambil konteksnya. Dalam hal ini disebut sebagai referensi, seperti

buku dan data pendukung lainnya.

8. Common sense

Semiologi komunikasi memaknai tanda dengan cara mengambil alih

pemaknaan secara umum yang berkembang di masyarakat. Hal ini

berdasarkan atas tanda dalam pesan biasannya bersifat sosial. Tanda yang

digunakan berdasarkan kesepakatan kolektif atau consensus sosial

sehingga secara konvensional menjadi milik masyarakat.
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9. Penjelajah ilmiah peneliti

Semiologi komunikasi merupakan tafsir inutif yang dilakukan oleh dengan

mendasarkan pada pengalaman intelektual, keyakinan subjektif dan

pengembaraan ilmiah terhadap tanda-tanda bersangkutan. Ini menyangkut

kredibilitas dan otoritas keilmuwan seseorang yang menggunakan akal

sebagai landasan berpikirnya.

Dari kesembilan formula yang ada diatas oleh peneliti yang akan

digunakan sebagai alat untuk uji validitas data dalam penelitian analisis semiotik

short movie Inspirasi Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an ini adalah formula

pertama yaitu komunikator dan yang ketiga konteks fisik dan sosial . formula ini

menyatakan bahwa semiologi komunikasi menafsirkan tanda berdasarkan konteks

sosial dan budaya, lingkungan konteks fisik, konteks waktu dan tempat dimana

tanda itu diletakkan. Berarti pesan-pesan dikontruksikan komunikator dengan

mempertimbangkan norma dan nilai sosial, mitos, dan kepercayaan serta

dipertimbangkan tempat dimana pesan tersebut akan disalurkan kepada publiknya

(penerima). Pesan juga menunjuk kepada ruang dan waktu kapan dan dimana

pesan itu diletakkan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN TEMUAN DATA

A. Profil Film Maker Muslim

Film Maker Muslim merupakan sebuah chanel yang menjadi pelopor

pembuat film pendek yang bertemakan Islami di Youtube. Terdapat empat

orang sebagai member utamanya, yaitu Amul Umami sebagai sutradara, Ali

Ghifari sebagai penulis, Andre M. Addin sebagai produser, dan Ryan

Kuniawan sebagai cinematographer.

Ide untuk menciptakan perusahaan ini lahir pada bulan September

2010, perusahaan ini mencoba membuat Musik Video untuk band indie.

Setelah itu di bulan September 2011, perusahaan ini mencoba sesuatu yang

baru. Proyek film pendeknya berkembang degan anggara rendah, disebut

Voice and Light.

Film Maker Muslim memiliki visi untuk menyebarkan nilai kebaikan

dan nilai positif melalui chanelnya. Dan misinya adalah mengajak orang lain

untuk membagikan sesuatu kepada orang lain , seperti ; sedekah, pakaian,

pengetahuan, talenta, dan lain-lain. Mereka juga berharap  penonton dapat

mendapatkan inspirasi dan motivasi hidup setelah menonton film-film dari

Film Maker Muslim. Dalam perjalan karirnya, Amrul, Ghifar, Andre, dan

Ryan telah berhasil meraih prestasi  “ Official Selection” pada pagelaran

acara Ganesha Film Festival tahun 2012, Gambar terbaik di Dapur Film
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