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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam pembuatan karya ilmiah tidak lepas dari proses metode 

penelitian, karena dengan proses ini pelaksanaan penelitian bisa lebih 

terarah dan terstruktur. Secara umum metode penelitian meliputi langkah 

langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. 

Sebagaimana yang dijelaskan Almack metode penelitian sebuah cara 

menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan 

suatu kebenaran.64  

Adanya metode penelitian ini dapat dikatakan berperan sangat penting 

untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasil 

penelitian tersebut bisa menghasilkan karya ilmiah yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Berikut metode penelitian yang penulis gunakan: 

1. Jenis Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Lexy J Meleong  mendefinisikan penelitian kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian.65  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analsis dari Ferdinand de Saussure untuk 

memahami dan menelaah tanda dari sinetron Azab yang 

 
64Ahmad Tanzeh. Metodologi penelitian praktis. Yogyakarta: Teras. 2011. h. 4  
65 Lexy J. Meleong. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011. h. 4  
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menunjukkan pesan aqidah. Peneliti beralasan dengan 

menggunakan metode analisis Ferdinand de Saussure dapat 

memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang pesan akidah. 

Sebagaimana disebutkan Poerwandari bahwa penelitian kualitatif 

digunakan untuk mengembangkan pemahaman, sehingga dalam 

usaha untuk mengerti dan menginterpretasi apa yang ada dibalik 

peristiwa. 

2. Pendekatan Penelitian  

Menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud untuk 

mendapatkan pemahaman dari objek penelitian  yang secara umum 

dapat dijelaskan melalui teknik untuk analisis data seperti dalam 

metode penulisan kualitatif. Kaitanya dengan ini Bogdan dan 

Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatatif  merupakan 

bentuk prosedur penilaian yang menghasilkan data deskripsi 

meliputi kata kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Dengan mengidentifikasi objek penelitian lalu 

dipaparkan dan dianalisis menggunakan analisis semiotika dari 

Ferdinand de Saussure yaitu membagi tanda menjadi 2 bagian 

penanda (signifier) dan petanda (signified). Penanda adalah  suara, 

coretan yang memiliki makna terhadap adanya aspek material 

berupa bahasa. sehingga penanda dalam hal ini berkaitan dengan 

yang diucapkan, didengar serta yang ditulis atau dibaca. Sedangkan 
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petanda berkaitan dengan aspek pikiran atau konsep dari 

munculnya penanda.   

3. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen 

penelitian. Peneliti disini berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai, 

menganalisis dan juga menafsirkan data sekaligus kesimpulan, dan 

sebagai pelapor dari hasil penelitian. Sebagaimana yang dikatakan 

sudjana bahwa66 peneliti merupakan orang yang mencari dan 

mengumpulkan data dengan penuh kesiapan untuk memahami 

situasi dan keadaan tempat penelitian. 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data dokumen, data wawancara dari informan 

penelitian dan data observasi dari tayangan azab. Sebagaimana 

yang diungkapkan Loflad dan Lofland yang dikutip Lexy J. 

Meleong bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya 

adalah data dan tindakan, serta selebihnya adalah data tambahan 

berupa dokumen dan lainnya.  

Secara umum sumber data ini terbagi menjadi 2, pertama 

sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

 
66 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2012. h. 13 
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subjek penelitian. Kedua sumber data sekunder yaitu data yang 

diperoleh lewat pihak lain bukan langsung dari  peneliti.67  

a) Data primer dalam penelitian ini berupa data pokok yang 

dijadikan sebagai objek penelitian. Data ini adalah teks 

yang diambil dari hasil pengamatan 2 judul sinetron azab 

yang tayang pada 27-28 februari 2019.  

b) Data sekunder penelitian ini meliputi data pendukung lain, 

baik berupa buku-buku tentang dakwah, media massa, dan 

kepenyiaran. Untuk mendukung penelitian ini, penulis 

akan memanfaatkan data dari beberapa hasil riset yang 

dilakukan lembaga penyiaran di indonesia, serta dokumen 

dari KPI pusat, jurnal serta situs internet lainya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Kaitan dengan ini peneliti Untuk 

mendapatkan data sebanyak banyaknya peneliti akan hadir 

ditempat pelaksanaan penelitian. Selain itu, pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 

a) Observasi 

Untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi 

perlu dilakukan observasi. Menurut Cartwright observasi 

 
67 Saifudin Azwar. Metode penelitian. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2014. h. 9 
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adalah proses melihat, mengamati dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.68 

Melalui pengamatan baik secara langsung atau 

bebas terhadap program sinetron Azab dengan menonton 

berbagai adegan yang tayang pada tanggal 27-28 Februari 

2019. Sekaligus dilakukan pemilihan, mencatat dan 

menganalisis sesuai pendekatan penelitian yang digunakan.   

b) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

dengan mengkaji berbagai literatur yang sesuai untuk 

mendukung bahan penelitian, yang nantinya digunakan 

sebagai bahan penguat dan argumentasi. Dalam penelitian 

ini data yang digunakan diambil dari Youtube di link 

www.vidio.com.  

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif, dengan model analisis semiotika dari Ferdinand de 

Saussure. Melalui analisis ini akan mempermudah dalam proses 

analisa dan interprestasi data yang berbentuk video, foto, teks 

ataupun musik.  Dimulai dengan mengklasifikasi data primer 

beserta data sekunder yang kemudian dikategorikan dan disusun 

menggunakan metode analisa yang dipilih, kemudian pada tahap 

 
68 Hardiansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 2010. h. 131 
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akhir adalah ditarik kesimpulan.   Berikut langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara 

lain :  

1) Melakukan identifikasi terhadap data-data yang telah 

diperoleh baik itu data primer maupun sekunder. Dalam 

hal ini terdapat 2 judul sinetron azab yang banyak 

ditonton, ditinjau dari jumlah penonton yang dapat 

dilihat dari situs www.vidio.com.  

2) Melakukan klasifikasi data berdasar fokus penelitian 

yang telah ditentukan, serta mengidentifikasi tanda 

yang memuat pesan aqidah dalam 2 judul sinetron azab. 

3)  Melakukan analisa data berdasarkan pada penanda 

(signifier) dan petanda (signified). 

4) Membuat kesimpulan setelah dilakukan analisa data 

dari hasil penelitian. 

7. Tahap Penelitian 

Pelaksanaan penelitian setidaknya ada 3 tahap yang akan 

dilalui peneliti diantaranya : 

a. Tahap pra penelitian 

Proses ini peneliti akan lebih fokus pada 

mengumpulkan referensi dan juga alternatif terkait dengan 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Baik itu hal dasar 

http://www.vidio.com/
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sebagai tonggak utama untuk keberlanjutan pelaksanaan 

penelitian.  

b. Tahap pelaksanaan penelitian  

Pada proses ini peneliti akan mulai melakukan 

pengamatan, serta mengumpulkan dokumentasi melalui 

www.vidio.com yang tayang mulai 27-28 februari 2019, hal ini 

bertujuan untuk melihat representasi pesan dakwah yang ada 

dalam tayangan ini. 

c. Tahap analisis data 

Setelah selesei melaksanakan penelitian lapangan 

dan peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan, 

tahap selanjutnya merupakan proses analisa.  

http://www.vidio.com/
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