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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian interpretatif 

kualitatif. Interpretatif adalah mencari makna sedangkan data kualitatif (data 

yang tidak terdiri atas angka-angka) melainkan berupa pesan-pesan non-verbal 

(gambar) atau simbol Stiker ”Si Udin” dalam Aplikasi LINE. 

Dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti dalam memahami 

masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai 

fenomena empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek studi 

menjadi tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif realitas dalam 

fenomena sosial harus tetap dipandang dari subjeknya sendiri dan bukan dari 

sudut penelitinya sehingga peneliti tidak kehilangan objektifitasnya. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan  data yang  digunakan  sesuai  dengan 

permasalahan ini yaitu: 

a. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa informasi dari catatan-

catatan penting, artikel, buku baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan yang berkaitan dengan penelitian untuk lebih mempersahih atau 

memperkuat data yang didapat berkaitan dengan penelitian. Teknik ini 
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didapatkan untuk mendapatkan data sekunder. 

b. Studi Pustaka 

Melaui pencarian literatur-literatur untuk mencari informasi yang penting 

dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dapat disesuaikan dengan 

teori-teori yang ada. 

 

3.3.  Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan cara periset sebagai instrumen riset 

memberi makna kepada data menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang 

umum (tataran konsep). 

Langkah pertama adalah melihat dan memilah Simbol Stiker ”Si Udin” 

sebagai sampel penelitian berdasarkan tematik simbol stiker Anak Gaul “Si 

Udin” yang ada pada aplikasi LINE yang memiliki korelasi dengan tujuan dan 

rumusan masalah penelitian. 

Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti menganggap metode 

semiotik model Charles Sanders Pierce dianggap paling sesuai untuk meneliti 

simbol Stiker Anak Gaul ”Si Udin” yang diteliti, karena model Charles 

merupakan segitiga makna yan membahas simbol, objek, dan interpretan 

(Sobur, 2006:155) 

Data-data yang ada dalam penelitian ini akan menggunakan proses 

semiotik segitiga makna dari Charles Sander Pierce yaitu Sign (tanda), object 

(objek), interpretant (interpretan) yang kemudian peneliti membagi tanda-
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tanda yang ada kedalam klasifikasi tanda oleh Pierce atas dasar hubungan 

segitiga makna (triangle meaning). Kemudian diolah secara kualitatif untuk 

kemudian dimaknai. Untuk menemukan makna dalam penelitian ini digunakan 

analisis sistem segitiga makna (triangle meaning) yang dikenal menjadi grand 

theory dalam semiotika (Christomy, 2004:83) 

Selanjutnya, dalam menganalisis sebuah Simbol Stiker penulis 

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Bagaimana dengan nilai estetika Simbol Stiker “Si Udin” dalam Aplikasi 

LINE itu? Bagaimana menampilkan Simbol Stiker Anak Gaul “Si Udin” 

dalam Aplikasi LINE?  

2. Apakah makna keseluruhan dari Simbol Stiker “Si Udin” itu? Mood apa 

yang ditimbulkannya?  

3. Bagaimana desain Simbol Stiker “Si Udin” itu? Bagaimana komponen 

atau elemen-elemen dasar Simbol Stiker Anak Gaul “Si Udin” itu disusun? 

4. Apa hubungan yang muncul antara elemen gambar dan elemen tertulis 

(jika ada) serta mengatakan apa ia (foto) pada kita (objek yang 

memandang)? 

5. Tanda dan lambang-lambang apa yang kita temukan? Peran apa yang 

dimainkan oleh tanda-tanda dan simbol-simbol itu dalam Simbol Stiker 

“Si Udin”? 
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6. Jika yang terpampang adalah gambar-gambar pribadi (orang laki-laki, 

perempuan, anak-anak, binatang) dalam Simbol Stiker Anak Gaul “Si 

Udin” itu, seperti apa? Apa yang bisa dikatakan tentang ekspresi-ekspresi, 

pose, model rambut, jenis kelamin, warna rambut, etnisnya, 

pendidikannya, hubungan yang satu dengan yang lain (dsb)? 

7. Apa yang dikatakan background pada kita? Arti apa yang dimiliki oleh 

background? 

8. Kegiatan apa yang terjadi dalam Simbol Stiker Anak Gaul “Si Udin” itu 

dan apa artinya? 

9. Tema-tema apa yang ada dalam Simbol Stiker Anak Gaul “Si Udin” itu? 

Simbol Stiker Anak Gaul “Si Udin” itu tentang apa? 

10. Bagaimana mengenai bahasa yang digunakan dalam Simbol Stiker Anak 

Gaul “Si Udin”? Apakah memberikan informasi atau menimbulkan 

semacam  respon emosional, atau keduanya? Teknik apa yang digunakan 

oleh pemiliknya: humor, makna kehidupan, perbandingan, sindiran 

seksual, (dsb)? 
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