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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan metode analisa semiotika. 

Analisa semiotika merupakan suatu teknik analisa yang menarik sebuah tanda 

dan cara tanda-tanda tersebut bekerja. (Fiske, 2012: 66). Semiotic berusaha 

menggali hakikat system tanda yang ke luar kaidah tata Bahasa yang rumit, 

tersembunyi dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian 

menimbulkan perhatian pada makna tambahan (connotative) dan arti 

penunjukan (denotative)—kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan 

diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Pelaksanaan hal itu 

dilakukan dengan mengakui adanya mitos, yang telah ada dan sekumpulan 

gagasan yang bernilai yang berasal dari kebudayaan dan disampaikan melalui 

komunikasi (Sobur, 2015: 127). 

Metode semiotic yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

semiotic dengan model milik Roland Barthes. Roland Barthes, membuat 

sebuah model sistematis dalam menganalisis makna dari tanda-tanda. Focus 

perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikansi dua tahap 

(two order of signification) (Fiske, 1990 dalam Sobur, 2015). 

Dalam model semiotika Roland Barthes terdapat dua tataran 

pemaknaan, pada tataran pertama yaitu denotasi dan pada tataran kedua 

adalah konotasi. Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran 

pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan 

makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang 
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sebenar-benarnya, yang disepakati Bersama secara sosial, yang rujukannya 

pada realitas (Vera, 2015: 28). 

Sedangkan, tanda konotatif yang merupakan tanda yang penandanya 

mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan 

tidak pasti, artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru 

(Vera, 2015: 28). Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya sebagai ‘mitos’ dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode tertentu (Vera, 2015: 28). 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Metode semiotika bertujuan membongkar makna konotatif yang 

tersembunyi dalam teks media secara menyeluruh. Maka penelitian semiotika 

jarang menggunakan pendekatan kuantitatif (Chandler, 2006; dalam Vera, 

2015: 9). Metode semiotika menganalisis data auditif, teks, audio visual. 

Data-data tersebut dapat berbentuk verbal maupun nonverbal, maka penelitian 

semiotika lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Vera, 

2015: 9). 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif interpretatif, yaitu hanya 

memfokuskan pada tanda dan teks sebagai kajian penelitiannya. Serta 

bagaimana makna yang dibangun berdasarkan tanda dan teks tersebut. Kode-

kode yang mengandung makna tersebut akan dijelaskan secara deskriptif 
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berdasarkan interpretasi atau penafsiran dari tanda-tanda dan teks dalam video 

(Elita, 2012). 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian ini yaitu mengungkap 

representasi makna kecantikan dalam video make up tutorial Abel Cantika di 

Youtube. 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam ruang lingkup 

penelitiannya adalah video-video make-up tutorial Abel Cantika.  

Adapun video make up tutorial Abel Cantika tersebut didapatkan 

langsung dari di situs www.youtube.com. 

1. Judul    : Classic Bold Make Up – Abel Cantika (diunggah pada 

tanggal 2 Agustus 2016 oleh Abel Cantika dan diunduh pada tanggal 7 

April 2017) 

Durasi    :  7:49 menit 

Sinopsis          :  Mengusung tema bold, Abel membuat make-up tutorial 

yang sedikit berbeda dari tutorialnya yang lain, yaitu 

pada riasannya Abel memberikan sentuhan tajam pada 

warna-warna make-up yang digunakan. Eye liner 

berwarna hitam tebal, juga menggunakan bulu mata 

palsu untuk menambah kesan bold dan menampilkan 
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warna yang tebal pada riasan wajahnya dengan 

menggunakan lipstick berwana merah hati. 

 

Gambar 2. Screenshoot video make-up tutorial Classic 

Bold Make Up Abel Cantika dengan jumlah viewers 

sebanyak 249.170 dalam halaman www.youtube.com 

(Sumber: Dokumen pribadi; laman www.youtube.com 

diakses pada 20 Maret 2017, pukul 09:40 WIB) 

 

2. Judul      : Sexy Glamour Look – Abel Cantika (diunggah pada 

tanggal 21 Desember 2015 oleh Abel Cantika dan diunduh pada tanggal 7 

April 2017) 

Durasi      : 6:56 menit 

Sinopsis :  Abel menggunakan eyeshadow dengan shimmer atau 

berkilau agar mendapatkan kesan glamor dan elegan. 

Abel menggunakan penjepit bulu mata dan mascara 

untuk mendapatkan bulu mata yang lentik, juga 

menggunakan lipstick berwarna merah.  
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Gambar 3. Screenshoot video make-up tutorial Sexy 

Glamour Look Abel Cantika dengan jumlah viewers 

sebanyak 124.175 dalam halaman www.youtube.com 

(Sumber: Dokumen pribadi; laman www.youtube.com 

diakses pada 20 Maret 2017, pukul 09:43 WIB) 

 

 

3. Judul      : Glam Smokey Eye - Abel Cantika (diunggah pada 

tanggal 27 Januari 2016 oleh Abel Cantika dan diunduh pada tanggal 7 

April 2017) 

Durasi      : 13:06 menit 

Sinopsis              : Abel menggunkan eyeshadow berwarna abu-abu dan 

hitam bentuk smokey eye dengan shimmer dan lipstick 

dengan warna peach. Abel juga menggunakan eyeliner 

hitam pada garis matanya. 
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Gambar 4. Screenshoot video make-up tutorial Glam 

Smokey Eye Abel Cantika dengan jumlah viewers sebanyak 

213,500 dalam halaman www.youtube.com (Sumber: 

Dokumen pribadi; laman www.youtube.com diakses pada 

17 Juli 2017, pukul 19:18 WIB) 

 

 

4. Judul      : Bronze Makeup Tutorial – Abel Cantika (diunggah pada 

tanggal 5 April 2017 oleh Abel Cantika dan diunduh pada tanggal 17 Juli 

2017) 

Durasi      : 11:37 menit 

Sinopsis              : Pada tema make-up ini, Abel mengaplikasikan riasan 

yang glam, dengan eyeshadow berwarna coklat 

keemasan dengan shimmer. Abel juga menggukan 

mascara agar bulu matanya lentik. Terakhir adalah 

lipstick bronze untuk pewarna bibir. 
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Gambar 5. Screenshoot video make-up tutorial Bronze 

Makeup Tutorial Abel Cantika dengan jumlah viewers 

sebanyak 180,571 dalam halaman www.youtube.com 

(Sumber: Dokumen pribadi; laman www.youtube.com 

diakses pada 17 Juli 2017, pukul 19:26 WIB) 

 

 

5. Judul       : Party Purple Makeup Tutorial – Abel Cantika 

(diunggah pada tanggal 28 Mei 2016 oleh Abel Cantika dan diunduh pada 

tanggal 17 Juli 2017) 

Durasi                 : 6:58 menit 

Sinopsis               : Abel menggunakan warna-warna yang bernuansa ungu 

dan pink muda pada bibir untuk mendapat kesan girly, 

energik dan romantis. 
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Gambar 6. Screenshoot video make-up tutorial Party 

Purple Makeup Tutorial Abel Cantika dengan jumlah 

viewers sebanyak 180,571 dalam halaman 

www.youtube.com (Sumber: Dokumen pribadi; laman 

www.youtube.com diakses pada 17 Juli 2017, pukul 19:26 

WIB) 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pengamatan (observasi)  

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung dari video make 

up tutorial Abel Cantika di jejaring sosial youtube.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa video make-up tutorial 

yang diperoleh melalui situs “www.youtube.com” dengan judul video: 

“Classic Bold Make Up – Abel Cantika, Sexy Glamour Look – Abel 

http://www.youtube.com/
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Cantika, Party Purple Makeup Tutorial - Abel Cantika, Bronze Makeup 

Tutorial – Abel Cantika, Glam Smokey Eye – Abel Cantika (With 

LAMICA Brush)” yang diunggah oleh akun bernama: Abel Cantika.  

3. Studi Pustaka  

Melalui pencarian literatur-literatur dari beberapa buku pendukung yang 

berhubungan dengan ilmu komunikasi, terkait dengan semiotika untuk 

mencari informasi-informasi penting dan penelitian-penelitian relevan 

yang mendukung dalam penelitian ini.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan Model 

pemaknaan Barthes dikenal dengan model signifikasi dua tahap, yaitu dengan 

menginterpretasikan tanda kedalam dua tingkatan makna, denotasi, dan 

konotasi. Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif 

(first order) yang dapat diberikan kepada tanda yakni dengan mengaitkan 

secara langsung antara tanda dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. 

Kemudian, makna konotasi adalah makna – makna yang dapat diberikan pada 

tanda dengan mengacu pada nilai – nila budaya tersebut karenanya berada 

pada tingkatan kedua (second order) (Pawito, 2007 dalam Nurachmad, 2016). 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai 

keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, 

artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya 

sebagai ‘mitos’ dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 
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pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode 

tertentu. 

 Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan konsep mitos dalam 

arti umum. Barthes mengemukakan mitos adalah Bahasa, maka mitos adalah 

sebuah system komunikasi dan mitos adalah sebuah pesan. Dalam uraiannya, 

ia mengumukakan bahwa mitos dalam pengertian khusus ini merupakan 

perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk lama di 

masyarakat itulah mitos. Mitos Barthes dengan sendirinya berbeda dengan 

mitos yang kita anggap tahayul, tidak masuk akal, ahistoris, dan lain-lain, 

tetapi mitos menurut Barthes sebagai type of speech (gaya bicara) seseorang 

(Vera, 2015: 28). 

Tabel 1. Peta Tanda Roland Barthes 

1. signifer 2. signified 

3. denotative sign (tanda denotatif) 

 

Dari peta Barthes diatas, terlihat tanda denotatif (3) terdiri atas 

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

adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes tanda konotatif 

tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Dalam kerangka 

Barthes. Konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebutnya sebagai 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
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“mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran 

bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam 

mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun 

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

yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu 

sistem pemaknaan tatanan kedua. Di dalam mitos pula sebagai petanda dapat 

memiliki penanda. 

Pada tahapan signifikansi yang pertama (denotasi), semua tanda baik 

verbal maupun non-verbal ditampilkan secara apa adanya. Selanjutnya pada 

tahap signifikansi kedua (konotasi), dalam proses penandaannya dibahas 

secara luas dan mendalam, serta lebih lebar terhadap tema dan makna yang 

berkaitan dengan aspek-aspek visual yaitu make-up, seperti lipstick, eyeliner, 

mascara, eyeshadow, blush on. Tahapan signifikansi yang kedua tersebut, 

akan dikaitkan dengan aspek berupa budaya, sosial, dan sistem nilai yang ada 

di masyarakat (mitos). 

Untuk mempermudah peneliti membaca dan mencerna hasil 

pemaknaan, maka dibuatlah tabel kerja Roland Barthes yang telah 

dimodifikasi oleh peneliti sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabel Kerja Analisis 

Visualisasi Keterangan 
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Sumber: Data Olah Peneliti 

 

Setelah potongan gambar dimasukkan dan dijelaskan, selanjutnya 

dilakukan identifikasi dari hal-hal berupa tanda yang melekat dalam 

visualisasi pada gambar, maka dibuatlah tabel pemaknaan sebagai berikut:  

Tabel Kerja 3. 

 Penanda (signifier) dan Petanda (signified) 

Signifier 

(penanda) 

Signified (petanda) 

Denotatif Konotatif 

   

 

Setelah menemukan makna konotatif yang didalamnya terdapat mitos 

kemudian akan dilakukan pembongkaran ideologi di dalam pesan yang 

merupakan akar dari sebagian bentuk analisis teks guna menemukan makna 

yang tersembunyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




