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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

 Metode analisis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan sifat 

penelitian deskriptif, yaitu penggambaran secara mendalam tentang situasi atau 

proses yang di teliti (Idrus, 2007: 68). Penelitian deskriptif kualitatif  ini di 

maksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai citra pria dalam minuman 

energi di televisi. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian 

dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu 

(Bungin, 2007: 68). Pendekatan deskriptif kualitatif ini di harapkan dapat 

membantu penulis dalam menganalisis data yang terdapat pada iklan Extra Joss 

Versi Laki Tanding Kalau Sebanding dan Extra Joss VersivQurban” dengan 

melihat tanda-tanda yang ada seperti ekspresi wajah, kostum yang di gunakan, 

narasi, dan sebagainya 

 

B. Sumber Data 

Dalam peneliti ini, sumber data yang di peroleh berasal dari: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa teknik pengumpulan data 
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dokumentasi yaitu dengan cara melihat iklan Extra Joss versi laki tanding kalau 

sebanding dan Extra Joss versi Qurban melalui youtube. 

2. Data sekunder 

Dengan kepustakaan yang ada, baik berupa buku, majalah, internet 

maupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

penelitian guna menunjang kelengkapan data.  

Pengumpulan data dalam penelitian citra pria pada iklan Extra Joss 

versi laki tanding kalau sebanding dan Extra Joss versi Qurban pada media 

Youtube. Dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi keseluruhan iklan 

dan diteliti per-scene iklan dan selanjutnya iklan tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teori Roland Barthes. Tahapan analisis data penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Mengapresiasikan obyek penelitian sebagai langkah awal dalam 

memahami iklan secara awam yaitu dengan mengikuti alur cerita iklan 

secara fokus sehingga mengerti pesan apa yang ingin disampaikan 

kepada audience. 

b. Membedah obyek penelitian dalam hal ini adalah iklan secara keseluruhan 

menjadi per-scene untuk mencermati tanda-tanda mana yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam menyampaikan pesan pada obyek penelitian. 

3. Teknik analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan analisis deskriptif dengan analisis semiotika, yakni dengan 

menggunakan teori semiotika yang di kemukakan oleh Rolan Barthes. Secara 

ringkas semiotika mempelajari tentang keberadaan suatu tanda, dimana dalam 
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tanda tersebut terdapat suatu makna yang tersembunyi di baliknaya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri. Dalam semiotika Barthes, penulis akan mengungkap 

tanda-tanda yang ada di dalam iklan, dengan melihat apa yang ada di dalam iklan, 

dengan melihat apa yang ada di dalam iklan secara denotatif dan konotatif untuk 

menghasilakan suatu makna tertentu. Metode analisis semiotika bersifat 

interpretatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan 

tekssebagai obyek kajiannya. Penulis akan menganalisis iklan Extra Joss versi 

“Laki Tanding Kalau Sbanding dan versi Qurban” dengan melihat penanda dan 

petanda. Penanda adalah sesuatu yang di gambarkan pada obyek, sedangkan 

petanda adalah konsep yang menjelaskan penanda. Salah satu metode inerpretatif 

adalah metode analisis teks. 

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan inggkatanpertandaan 

menurut Barhes sebagai berikut: 

Tanda  Denotasi   Konotasi (kode) 

Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkanadegan-adegan tiap scene yang mengandung citra pria dalam 

minuman energi di televisi. (http://e-journal.uajy.ac.id) di akses tanggal 21maret 

2017 pukul 19.15. 

http://e-journal.uajy.ac.id/

