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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik yang menganalisi tentang tanda, 

Sebuah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpesentasikan data 

data berupa berupa gambar atau simbol. Memaknai bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, dalam hal mana objek-objek tersebut akan berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi 

sistem terstruktur dari tanda. Dipilih sebagai metode penelitian karena semiotik bisa memberikan 

ruang yang luas untuk melakukan interpretasi terhadap visual (gambar) sehingga pada akhirnya 

bisa didapatkan makna yang tersembunyi dalam sebuah video klip. Penelitian ini bersifat 

deskripsi kualitatif, yang merupakan penelitian yang bersifat interpretative (menggunakan 

penafsiran). Sebagai sebuah penelitian deskriptif, penelitian ini hanya memaparkan situasi atau 

wacana, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Data dalam penelitian ini adalah 

kualitatif (data yang bersifat tanpa angka-angka atau bilangan), sehingga data bersifat kategori 

substantive yang kemudian diinterprestasikan dengan rujukan, acuan, dan referensi-referensi 

ilmiah. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes karena peneliti berusaha 

menginterpretasikan dan memaknai tanda-tanda untuk mempresentasikan pesan yang 

disampaikan dalam video klip tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang representasi penyesalan yang 

ada dalam video “Yang Terlupakan” milik Iwan Fals & NOAH. 



21 
 

 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah representasi penyesalan yang terkandung dalam video klip 

Iwan Fals & NOAH dalam lagu “Yang Terlupakan”. Lagu ini merupakan lagu milik Iwan Fals 

yang juga dikenal dengan judul “Denting Piano” yang dirilis pada bulan September tahun 1981 

yang masuk dalam album “Sarjana Muda” yang kemudian Iwan Fals mempunyai project “Satu” 

merupakan album terbaru sekaligus project besar musisi Iwan Fals dengan NOAH, NIDJI, 

GEISHA dan d'Masiv. Album ini menghadirkan 10 lagu yang terdiri dari: 2 lagu kompilasi, 4 

lagu terbaik Iwan Fals yang diaransemen dan dinyanyikan ulang dengan konsep full-band, dan 4 

lagu baru dari masing-masing artis yang terlibat di dalam album ini. Penelitian ini mengambil 

video klip dari salah satu lagu dalam track tersebut, yaitu “Yang Terlupakan” yang dimana Iwan 

Fals berkolaborasi dengan NOAH. Dalam video klip tersebut suatu hasil interpretasi seorang 

pembuat video klip dalam memandang sebuah fenomena yang terkandung dalam lirik lagu 

tersebut. Bentuk Representasi yang akan di teliti adalah merupakan simbol-simbol atau tanda-

tanda visual yang terdapat dalam video klip tersebut yang dimana adegan demi adegan sangat 

erat kaitanya dengan masing-masing masa lalu ke dua musisi tersebut. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah video klip dari lagu “Yang Terlupakan” milik Iwan 

Fals & NOAH. Dalam penelitian ini, peneliti memilih video klip yang dianggap mempunyai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iwan_Fals
https://id.wikipedia.org/wiki/Noah_%28grup_musik%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Nidji
https://id.wikipedia.org/wiki/Geisha_%28grup_musik%29
https://id.wikipedia.org/wiki/D%27Masiv
https://id.wikipedia.org/wiki/Iwan_Fals


22 
 

pesan representasi penyesalan dari masing masing individu yang dapat dimaknai. Penentuan 

video klip tersebut berdasar pada interpretasi peneliti, yang didasari oleh anggapan peneliti 

dalam memaknai pesan yang menggambarkan representasi penyesalan tersebut. Maka dari itu 

peneliti menganalisis adanya makna penyesalan dalam video klip “Yang Terlupakan” yang telah 

dipilih untuk penelitian.  

 

3.4  Jenis Data 

3.4.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa video klip “Yang Terlupakan” 

milik Iwan Fals & NOAH. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang dapat mendukung 

penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, atau bahan tulisan lain 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan guna menunjang kelengkapan data. 

Dalam peelitian ini, analisis semiotika dilakukan dengan membagi keseluruhan 

video klip menjadi beberapa adegan dan selanjutya dianalisis dengan menggunakan teori 

Roland Barthes. Tahapan analisis data penelitiannya adalah sebagai berikut : 

a. Mengapresiasikan obyek penelitian, sebagai langkah awal dalam memahami isi lagu 

secara awam yaitu dengan mengikuti alur cerita video klip secara fokus sehingga 

mengerti pesan apa yang ingin disampaikan pencipta lagu kepada audien. 
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b. Membedah objek penelitian dalam hal ini adalah video klip secara keseluruhan 

menjadi per-adegan untuk mencermati tanda-tanda mana yang digunakan oleh 

pencipta lagu dalam menyampaikan pesan pada objek penelitian. Ini dilakukan 

dengan mengartikan simbol-simbol yang mewakili pesan yang ingin disampaikan 

oleh sang pencipta lagu maupun pembuat video klip. 

c. Mengkombinasikan temuan-temuan tanda-tanda tersebut dengan menganalisis dengan 

situasi dan masa lalu Iwan Fals & NOAH.  

 

3.5  Teknik  Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan semiotika dengan pendekatan Roland Barthes. Dalam penelitian ini data akan 

dianalisis dengan menggunakan tatanan penandaan Barthes yaitu:  

1. Denotasi  

Merupakan pemahaman terhadap apa yang ada dalam gambar.  

2. Konotasi  

Makna yang ada di balik gambar.  

3. Metafora  

Penganalogian suatu identitas  

Video klip ini akan diungkapkan berdasarkan unit-unit gambarnya dengan menggunakan metode 

semiotika Roland Barthes. Dengan metode yang ditawarkan Barthes ini peneliti akan 

membongkar isi pesan dalam video klip, yaitu dengan obyek penelitiannya berupa tanda-tanda 

dan simbol-simbol yang muncul dalam unsur-unsur video klip “Yang Terlupakan” milik Iwan 

Fals & NOAH. Dimana kita ketahui bahwa video klip memiliki dua aspek yaitu audio dan visual. 
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Untuk mengetahui makna dari tanda-tanda yang ditampilkan dari kedua aspek tersebut, maka 

peneliti membuat instrumen penelitian yang meliputi tokoh, ekspresi tokoh, setting, properti, 

penampilan fisik model, suara, sound effect, dll. 

 


