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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam 

(Moleong, 2012: 3) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

mempunyai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data berupa kata-

kata lisan, tulisan serta gambar dan bukan angka-angka dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara utuh. Alasan penggunaan metode kualitatif ini dikarenakan 

pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah. Apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda selain itu metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 20012: 5). Metode penelitian kualitatif 

lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, 

simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial 

tertentu. Metodologi analisis yang interaktif dan lebih secara konseptual 

tertentu. Metode kualitatif ini, merujuk pada metode analisis dokumen untuk 

menanamkan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen untuk 

memahami makna/signifikasi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini harus diketahui terlebih dahulu tanda-

tanda yang ada di dalam objek penelitian serta beberapa hal lainnya yang juga 

harus diperhatikan. Seperti konteks atau situasi sosial di seputar video klip 

yang diteliti. Disini, peneliti diharapkan dapat memahami the nature/kealamian 

dan culture meaning/makna kultural dari artifact/teks yang diteliti. Selanjutnya 

adalah proses atau bagaimana suatu produksi media atau isi pesannya dikreasi 
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secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Dan terakhir adalah 

emergence, yakni pembentukan secara gradual atau bertahap dari makna 

sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis semiotika. Dalam hal ini, karena semiotik adalah suatu ilmu atau 

metode analisis untuk mengkaji tanda (Sobur, 2006:15). Oleh karena itu, 

dengan menggunakan metode semiotik, peneliti berusaha menggali informasi 

atau realitas yang didapatkan melalui interpretasi simbol-simbol dan tanda-

tanda yang ditampilkan sepanjang video klip. Analisis semiotik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik yang dikemukakan oleh Roland 

Barthes. Hal tersebut karena kajian semiotika yang diusung oleh Barthes 

mampu menunjukkan realitas LGBT dalam video klip Ke$ha yang berjudul 

“Die Young”. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. 

Pendekatan interpretatif memandang penelitian ilmiah tidaklah cukup untuk 

dapat menjelaskan 'misteri' pengalaman manusia sehingga diperlukan unsur 

manusiawi yang kuat dalam penelitian. Kebanyakan mereka yang berada 

dalam kelompok ini lebih tertarik pada kasus-kasus individu dari pada kasus-

kasus umum (Morissan, 2009). Menurut Ghozali (2009), pendekatan 

interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha 

memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Fokusnya pada 

arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen 

yang berada di luar mereka. Manusia secara terus menerus menciptakan realitas 
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sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan 

interpretatif adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana 

realita sosial itu terbentuk. 

 Jadi dengan menggunakan pendekatan ini dalam penelitian, peneliti akan 

menelaah lebih lanjut gejala sosial lebih tepatnya LGBT yang ditemukan 

melalui simbol-simbol dan tanda-tanda dalam video klip yang menjadi objek 

penelitian.  

2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui dua sumber data yang 

tersedia. Sumber data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat understanding 

(memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu primer yaitu 

video klip Ke$ha yang berjudul “Die Young” 

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan jenis data sekunder yaitu buku, 

jurnal, tesis, skripsi dan internet untuk membantu dalam menemukan hasil dari 

penelitian. Dari semua sumber data ini, kemudian dilakukan pengumpulan 

data-data guna melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu analisis data. 

3.3 Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan, terutama potongan-potongan adegan yang 

menunjukkan adanya LGBT dipaparkan secara singkat dan jelas. Lalu, data 

yang diperoleh dianalisis dengan pengelompokan dan pengolahan sesuai 

dengan fokus data, yakni data yang layak dan mewakili pembahasan dari 

penelitian. Selanjutnya, data dimaknai secara denotatif dan konotatif yang 

menurut Barthes bahwa setiap topik dianggap memperlihatkan sesuatu yang 
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menarik dan penting mengenai suatu kebudayaan dengan begitu maka akan 

jelas terlihat hubungan masalah-masalah umum secara menyeluruh yang akan 

menggambarkan kekuatan penyimpulan. 

Roland Barthes adalah seorang yang terkenal dengan pemikiran strukturalis 

yang aktif mempraktekkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Barthes 

secara lengkap membahas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan 

tataran kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. 

Sistem kedua ini oleh Roland barthes disebut dengan konotatif, yang didalam 

Mithologis-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan 

tataran pertama (Sobur, 2006 : 69). Berikut peta yang diciptakan Barthes 

tentang bagaimana tanda bekerja.  

Tabel 3.1 : 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

  

 

 

 

             Tingkat  

 

  

 

Sumber : Alex Sobur, 2006 : 69, semiotika komunikasi 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotative sign 

(tanda denotatif) 

4. Conotative Signifier 

(Penanda konotatif) 
Tingkat  Penanda 

Primer 

(mitos)  6. Conotative sign (tanda konotatif) 

 

    Tingkat penanda 

Primer 
(Leanguage) 

5. Conotative 

Signified 

(Petanda konotatif) 
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Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). 

Keterangan : 

1. Signifier (Penanda) : merupakan aspek material tanda yang bersifat sensoris 

atau dapat diindrai (sensible) di dalam bahasa lisan mengambil wujud 

sebagai citra bunyi atau citra akustik yang berkaitan dengan sebuah konsep 

(Petanda). Hakikat penanda adalah murni sebuah relatum yang 

pembatasannya tidak lepas dari petanda. Substansi penanda senantiasa 

bersifat material, entah berupa bunyi-bunyi, objek-objek, imaji-imaji, dan 

sebagainya.  

2. Signified (Petanda) : merupakan aspek mental dari tanda-tanda, yang biasa 

disebut juga sebagai konsep-konsep ideasional yang bercokol didalam 

benak penutur. Maka petanda semata-mata sebuah representasi mental dari 

apa yang diacu. 

3. Leanguage : sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari 

suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 

4. Mitos : merupakan pola tiga dimensi penanda, petanda dan tanda namun 

sebagai sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang 

telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga sistem 

pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat 

memiliki beberapa penanda. 
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5. Denotasi : biasanya dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang 

sesungguhnya. Menurut Barthes denotasi merupakan signifikasi tingkat 

pertama dan justru lebih diasosikan dengan ketertutupan makna. 

6. Konotasi : dalam kerangka Barthes konotasi lebih identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya dengan mitos dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi niai-nilai dominan yang 

berlaku pada suatu periode tertentu. 

Dalam hal ini, pada tahap pemaknaan konotatif konsep semiotika Barthes 

tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian 

tanda denotatif yang melandasi keberadaanya. Dengan kata lain, makna tanda 

konotatif yang muncul adalah lahir dari interpretasi peneliti yang berasal dari 

petanda dan penanda denotatif dan menjadi hasil dari penelitian.  

3.4 Proses analisis 

Dari pemaparan tentang teknik analisa data, berikut proses analisa data 

dalam penelitian ini. Dimana peneliti memaparkan proses tersebut secara 

kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel agar mudah dipahami. Berikut tabel-

tabelnya: 
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Tabel 3.2 

Tabel Kerja Analisa 

Visualisasi 
Scene 

(Capture) 
Keterangan 

   

   

   

  

Setelah dilakukan pengelompokkan ini dan kemudian di jelaskan tentang 

potongan-potongan gambar dalam kedua video klip tersebut, maka peneliti 

mulai melakukan identifikasi dan pemaknaan dari hal-hal berupa tanda, maka 

dibuatlah tabel pemaknaan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Proses Pemaknaan Tataran Kedua Roland Barthes  

 

No Karakteristik 
Signifier 

(Penanda) 

Petanda 

Denotatif Konotatif 

1. Bahasa Tubuh    

2. Ekspresi Wajah    

3. Lighting    

4. Artefak/Accesories    

5. Angle    

6. Lirik    
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Setelah semua itu dilakukan maka dapat diketahui bagaimana representasi 

makna tanda LGBT pada video klip Ke$ha yang berjudul “Die Young”, yang 

sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mencapai tujuan penelitian 

yaitu menyampaikan gambaran umum dan menyeluruh baik struktural maupun 

makna dari tanda yang selanjutnya akan disajikan dan dideskripsikan secara 

kualitatif. 


