
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

  Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 

penelitian yang tidak menggunakan data-data statistic dan jenis penelitiannya 

adalah deskriktif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur menghasilkan 

sejumlah data, baik yang tertulis maupun tulisan. 

B. Operasionalisasi Konsep  

Dalam penelitian ini ada tiga konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalkan, yaitu : (a) nilai-nilai, (b) akhlak sabar, (c) film dan (d) 

semiotik 

a. Nilai-nilai 

1) Pengertian nilai 

2) Unsur-unsur nilai 

3) Konsep nilai ajaran Islam 

 

b. Akhlak 

1) Pengertian akhlak 

2) Ruang lingkup akhlaq islami  

3) Sabar 

- Sabar dalam cobaan hidup 

- Sabar dari keinginan hawa nafsu 

- Sabar dalam taat pada Allah 

- Sabar dalam berdakwah 

- Sabar dalam perang 

- Sabar dalam pergaulan 

- Keutamaan sabar 



 

 

 

c. Film 

    1) Pengertian film 

    2) Jenis-jenis film 

    3) Genre-genre film 

d. Semiotik 

1) Charles Sander Peirce 

2) Ferdinand De Saussure 

3) Roland barthes 

C. Subjek Penelitian  

Adapun subjek penelitian adalah film “kiamat sudah dekat”. Dimana 

peneliti akan menganalisis nila – nilai akhlak sabar  dalam film “kiamat sudah 

dekat “. 

D. Teknik pengumpulan data 

a.  Observasi 

Observasi pengamatan secara langsung dan bebas terhadap  objek 

penelitian dan unit analisis. Ini dilakukan dengan cara menonton dan  

mengamati adegan-adegan dan dialog dalam film kiamat sudah dekat. 

Kemudian  penulis memilih dan menganalisis sesuai dengan model 

penelitian yang  diinginkan. Selanjutnya, hal ini dikaitkan dengan 

penggambaran nilai nilai akhlak sabar yang terdapat dalam film kiamat 

sudah dekat 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang yaitu mengumpulkan data-data melalui telaah dan 

mengkaji berbagai literatur yang sesuai atau ada hubungannya dengan film 

“Kiamat Sudah Dekat”, yang kemudian dijadikan sebagai bahan 

argumentasi, seperti buku-buku. 

 

 



 

 

c.  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Roland Barthes 

menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai 

sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam 

gesture, berbagai suara music, serta berbagai obyek, yang menyatu dalam 

system of significance. 

 

E. Kredibilitas Penelitian. 

Kredibilitas bertujuan untuk memperoleh akurasi data, caranya dengan 

mengidentifikasi dengan membangun realitas yang beragam secara tepat dan 

sesuai kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan prosedur atau tahapan penelitian 

dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara 

menonton dan menyimak film “kiamat sudah dekat “. 

  


