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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar analisis 

semiotik, Model semiotik yang digunakan adalah analisis semiotik Roland 

Barthes. Kemudian model tersebut digunakan untuk menganalisis statement yang 

disampaikan oleh Rocky Gerung   mengenai pemberitaan palsu yang terjadi di 

Indonesia dalam diskusi Indonesia Lawyers Club bertemakan „Hoax dan 

Kebebasan Berpendapat‟ edisi 17 januari 2017. 

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2004:131) mengungkapkan 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasan sendiri, dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. 

Selain itu, Moleong juga menyebutkan pendekatan penelitian kualitatif ini bukan 

berupa angka-angkap melainkan data. Baik data yang berasal dari dokumen 

pribadi, naskah wawancara, catatan, catatan lapangan, memo, dan dokumen resmi 

lainnya. Sehingga penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan 

realitas empirik di balik fenomena secara mendalam. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma konstruksivisme. 

Pandangan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, 

pembicara dan topik pembahasan dilihat.  
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Dalam Alex Sobur (2015:87) Semiotik sebagai suatu model dari ilmu 

pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang dimiliki unit 

dasar yang disebut dengan „tanda‟. Dengan demikian semiotik mempelajari 

hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Emberto Eco menyebut tanda sebagai 

“kebohongan”, dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibaliknya dan bukan 

merupakan tanda itu sendiri. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis semiotik Roland Barthes 

yaitu denotasi, konotasi dan mitos. Yang kemudian peneliti terapkan pada 

statement Rocky Gerung dengan cara mengobservasi dan menganalisis ucapan 

tersebut. Dan mencari tahu makna denotasi, konotasi dan mitos yang terkandung 

dengan memasukan interpretasi penulis pada konotasi dan mitos. 

Pada denotasi: penulis menjelaskan pemaknaan ucapan langsung yang 

terlihat pada pembicara dalam bentuk kata-kata. Pada konotasi: penulis 

menjelaskan hasil denotasi yang telah diinterpretasi pada setiap ucapan yang 

disampaikan. Pada mitos: penulis menjelaskan keterkaitan pesan yang ada pada 

ucapan terhadap fenomena yang terjadi, mitos disini ditekankan pada dua  mitos, 

yaitu mitos primitif dan mitos masa kini (fiske, 1990 dalam alex sobur 2015), 

mitos primitif misalnya, mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa, dan 

sebagainya, sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai feminitas, 

maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Dari pendekatan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan tipe penelitian 

deskriptif kualitatif sebagai tipelogi penelitian tersebut. Dalam Nazir (2003:16) 
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mengatakan bahwa Penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Tipe penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat keadaan atau fenomena, sifat-sifat, gejala, kelompok tertentu atau 

untuk menentukan banyak tidaknya penyebaran suatu gejala ke gejala yang lain. 

Dasar penelitian ini menggunakan analisis semiotik. Dengan membaca 

makna dari statement narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang 

bertemakan „Hoax Vs. Kebebasan Berpendapat‟ sebagai obyek penelitian. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah komunikasi debat yang 

disampaikan oleh Rocky Gerung  terhadap fenomena hoax di Indonesia dalam 

acara Indonesia Lawyers Club yang bertemakan „Hoax Vs. Kebebasan 

Berpendapat‟ di stasiun televisi TVone pada tanggal 17 januari 2017. 

 

3.4 Sumber Data 

Penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer penelitian yang digunakan adalah penayangan online pada 

situs video youtube.com yang menayangkan kembali siaran televisi 

Indonesia Lawyers Club „Hoax vs kebebasan berpendapat‟ edisi 17 

januari 2017. 
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2. Data Sekunder 

Data pendukung atau data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-

literatur dari buku, jurnal, dan internet tentang penguatan teori yang 

membahas hoax dan kebebasan berpendapat. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan (mengunduh 

kembali) video siaran ulang dari youtube Indonesia Lawyers Club „Hoax vs 

kebebasan berpendapat‟ edisi 17 januari 2017. Kemudian video tersebut 

discreenshot  serta dicatat narasi pembicaraan Rocky Gerung  untuk 

mempermudah penelitian.  

Selanjutnya, info-info tersebut akan dianalisis secara interpretatif oleh 

peneliti dengan menggunakan perangkat analisis semiotic. Dalam penelitian ini, 

peneliti juga akan menggunakan media sekunder untuk mempertajam wacana 

dalam memperkuat data primer, yakni berupa buku-buku literature, dan 

pendukung dari internet, serta bahan tertulis lainnya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis 

dengan metode semiotik Roland Barthes, fokus analisis semiotik Roland Barthes 

lebih tertuju kepada gagasan signifikasi dua tahap (two order of signification). 

Signifikasi  tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di 

dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal.  Barthes menyebutnya sebagai 

denotasi yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang 
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digunakan  Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap ke-dua (Alex Sobur, 

2015:128). 

Gambar 3.1 Metode Semiotik Roland Barthes 

Data yang didapat dari statement Rocky Gerung kemudian 

diklasifikasikan setiap kalimatnya, setiap kalimat yang diucapkan oleh Rocky 

Gerung akan dianalisis oleh peneliti menggunakan tahapan anasisis semiotik 

Roland Barthes signifikasi dua tahap dengan klasifikasi elemen, yaitu denotasi, 

konotasi dan mitos. 

Peneliti akan mengklasifikasikan kedalam tiga elemen, denotasi, 

konotasi, dan mitos, setiap paparan yang disampaikan oleh Rocky Gerung akan 

dianalisis dalam tiga elemen tersebut, dan peneleti akan merepresentasikan 

kedalam paparan terhadap persepsi obyek penelitian. 




