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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif.Penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa 

teks,gambar,simbol, dan sebagainya untuk memahami dari suatu konteks sosial 

tertentu. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengemukakan gambaran atau 

memberikan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa sehubungan dengan 

realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2007 :101). 

Metode penelitian ini menggunakan analisis semiotik, dan makna tanda 

dari Charles Pierce Sanders dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan. 

3.2 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian ini adalah berupa iklan hijab Zoya versi Laudya Chintya 

Bella dari televisi. Sedangkan unit analisisnya adalah potongan gambar dan visual 

yang terdapat dalam iklan yang terkait dengan rumusan masalah penelitian 

melalui tokoh utama Laudya Chintya Bella. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dapat diartikan sebagai 

pegamatan dan pencatatan secara sistematika terhadap suatu gejala yang tampak 

pada suatu penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi dan berlangsungnya suatu peristiwa sehingga observer berada bersama 

objeknya yang diteliti. Misalnya melalui foto maupun televisi atau youtube. 

Peneliti menggunakan mengamati slide atau cuplikan dari iklan Zoya dan untuk 

melengkapi data penelitian dipergunakan pula study kepustakaan untuk mencari 

referensi yang sesuai dengan tujuan. Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melihat televisi atau internet 

dengan media youtube.Sedangkan arti observasi adalah usaha untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan 

terhadap suatu kegiatan secara akurat serta mencatat fenomena yang muncul 

dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dan fenomena tersebut.  
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data primer yang 

didapat dari sumber data yang berupa dokumentasi dan laporan. Selain itu 

menurut Hasanuni Saleh metode dokumentasi merupakan metode untuk 

mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, notulen, agenda dan sebagainya. 

 3.3.1 Data Primer 

Diperoleh dari dokumentasi iklan hijab Zoya, pengumpulan data 

dilakukan dengan melihat iklan tersebut dan merekam kedalam file untuk 

kemudian disusun kedalam data penelitian. 

3.3.2 Data Sekunder 

Diperoleh melalui kepustakaan yang ada, baik berupa buku, internet 

maupun bahan tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

ada. 

3.4 Unit Analisis 

 Unit analisis adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Setiap unit yang 

akan dianalisa, digambarkan atau dijelaskan dengan pernyataan-pernyataan 

deskriptif. Unit analisis yang digunakan berupa adegan yang terdapat dalam Iklan 

Hijab Zoya Versi Laudya Chintya Bella yang kemudia ditampilkan berupa 

screenshot. Ruang lingkup penelitian tentang analisa yang akan diteliti 

memfokuskan adegan yang mengacu pada makna tanda Iklan Hijab Zoya Versi 

Laudya Chintya Bella yang dianalisis semiotika Charles Sanders Peirce. 
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Unit analisis sebagai berikut : 

a)  Screenshot gambar 5.3 mewakili background dalam iklan 

b) Screnshoot gambar 5.3.1 mewakili kepuasan melihat produk Zoya 

c) Screenshoot gambar 5.3.2 mewakili perilaku tokoh Laudya 

d) Screenshoot gambar 5.3.3 mewakili wanita muslim bertalenta 

e) Screenshoot gambar 5.3.4 mewakili kepercayaan diri 

f) Screenshoot gambar 5.3.5 mewakili desain karya produk Zoya 

g) Screenshoot gambar 5.3.6 mewakili teman yang sebenarnya (Zoya) 

h) Screenshoot gambar 5.3.7 mewakili bangga mengenakan produk Zoya 

i) Screenshoot gambar 5.3.8 mewakili tampil elegant 

j) Screenshoot gambar 5.3.9 mewakili logo dan tagline produk Zoya 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah dengan menggunakan semiotik Charles 

Sanders Pierce yang digunakan untuk memahami makna tanda yang terkandung 

dalam setiap gambar. Tujuan Analisis Data kualitatif yaitu agar peneliti 

mendapatkan makna sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian. Peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti 

pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah 

menganalisis atau mendeskripsikan data-data yang terkumpul sehingga data 

teratur, terstruktur dan mempunyai makna.  

 


