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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk menjelaskan fenomena yang ingin dikemukakan dalam penelitian, 

diperlukan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat dan 

akurat agar tujuan dari penelitian dapat dicapai dengan baik. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif, Bodgan dan Taylor dalam (Moleong, 2012:3) 

menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif mempunyai prosedur penelitian 

yang dapat menghasilkan data berupa kata – kata lisan, tulisan serta gambar dan 

bukan angka – angka dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini 

ditujukan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Alasan menggunakan 

metode kualitatif karena metode ini lebih banyak digunakan untuk meneliti 

dokumen yang berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami 

budaya pada suatu konteks sosial tertentu. Metode kualitatif ini juga merujuk pada 

metode analisis dokumen untuk menanamkan, mengidentifikasi, mengolah dan 

menganalisis dokumen untuk memahami makna. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini harus diketahui terlebih dahulu tanda – 

tanda yang ada dalam objek penelitian serta beberapa hal lainnya yang juga perlu 

diperhatikan. Seperti situasi sosial diseputar video klip yang diteliti.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis semiotika. Sesuai dengan paradigma kritis, analisis semiotika bersifat 

kualitatif. Jenis penelitian ini memberi peluang besar bagi dibuatnya interpretatif – 

interpretatif alternatif. Dalam penerapannya metode semiotik ini menghendaki 

pengamatan secara menyeluruh dari semua isi berita (teks), termasuk cara 
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pemberitaan (frame) maupun istilah – istilah yang digunakannya. Peneliti diminta 

untuk memperhatikan koherensi makna antar bagian dalam teks itu dan koherensi 

teks dengan konteksnya (Alex Sobur,2006:148). Oleh karena itu, dengan 

menggunakan metode semiotik, peneliti berusaha menggali informasi atau realitas 

yang didapatkan melalui interpretasi simbol – simbol dan tanda – tanda yang 

ditampilkan sepanjang video klip. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semiotik yang dikemukakan oleh Roland Barthes, karena secara umum 

penelitian ini pada akhirnya akan menggambarkan pesan dan penjelasan lebih rinci 

dari segi makna yakni makna denotasi, konotasi serta mitos yang terkait realitas 

LGBT dalam video klip Troye Sivan yang berjudul “Youth”. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk meneliti permasalahan yang belum 

jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitiannya 

lebih mendalam dan bermakna (Sugiyono, 2012: 25). 

Pendekatan penelitian ini digunakan dalam rangka mengeksplorasi suatu 

pesan dan makna Simbol LGBT dalam Video klip Youth, yakni meliputi gestur, 

mimik, musik, adegan, dan sebagainya. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Untuk mempermudah menentukan jawaban dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisis semiotika dengan model Roland Barthes sedangkan tipe 

penelitiannya adalah interpretatif. Dimana interpretasi (penafsiran) berdasarkan 

analisa semiotik yang mengacu pada teori Roland Barthes yaitu membagi proses 

pemaknaan menjadi dua tahap signifikansi (two order significantion) yakni 
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denotasi, konotasi, dan mitos. Dimana secara pokok analisa ini digunakan untuk 

mengungkapkan makna representasi simbol LGBT dalam Video klip Youth. 

Tipe penelitian kualitatif-interpretatif adalah peneliti berupaya untuk 

mengemukakan sebuah gambaran atau pemahaman tentang bagaimana dan 

mengapa sebuah gejala atau realitas komunikasi terjadi dengan menggunakan 

perspektif konstruktivis, karena dalam penelitian intepretatif memandang 

penelitian ilmiah tidak cukup untuk dapat menjelaskan pertanyaan akan sebuah 

kejadian dalam pengalaman manusia sehingga unsur-unsur manusiawi yang kuat 

menjadi diperlukan dalam penelitian (Suparno, 1997:11). 

Dasar penelitian ini menggunakan analisis semiotik. Analisis semiotik 

adalah suatu teknik dalam memaknai dan menganilis tentang tanda dan 

terbentuknya tanda pada sebuah media. Analisis semiotik yang digunakan adalah 

model analisis semiotik dari Roland Barthes. 

Peneliti menggunakan model analisis semiotik Barthes dalam 

penelitian ini, karena secara umum penelitian ini pada akhirnya akan 

menggambarkan pesan dan penjelasan lebih rinci terkait dengan Represntasi 

Simbol LGBT Dalam Video Klip Youth dimana penelitian ini hendak 

menggali makna yang tersembunyi berupa teks media. Teks media yang 

dimaksud bukan hanya dialog antar pemain saja melaikan meliputi gestur, 

ekspresi, setting, shot, adegan, dan sebagainya. Peneliti memilih model analisis 

semiotika Roland Barthes dikarenakan dengan menggunakan teori Rolland 

Barthes peneliti dapat menginterpretasikan dari segi makna yaitu dengan 

makna denotasi, konotasi serta mitos.  



94 
 

Dari penjelasan tersebut akhirnya peneliti berpendapat bahwa model analisis 

semiotik Barthes dipilih karena sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini. 

3.3 Objek Penelitian  

 Yang menjadi objek penelitian ini adalah video klip Troye Sivan yang 

berjudul “Youth” dengan durasi 3 menit 17 detik yang memunculkan realitas 

LGBT. 

3.4 Sumber Data 

 Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini terbagi atas dua jenis antara 

lain : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

pengamatan dan menyimak secara menyeluruh, teliti dan mendalam tiap 

shot per scene video klip “Youth” tersebut. Kemudian scene ataupun shot 

yang dianggap merepresentasikan LGBT akan dipotong, dijadikan lampiran 

penelitian dalam bentuk cetak (foto atau print).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca literatur, 

buku – buku bacaan dan jurnal ilmiah tentang LGBT atau yang berkaitan 

dan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif ini penulis sendiri yang akan menjadi instrumen 

atau alat penelitian, seperti yang ditulis Nasution dalam Sugiyono,2014:223), yang 

menyatakan bahwa, “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 
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menjadikan manusia sebagai instrumen utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur 

penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya 

tidak dapat ditentukansecara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan 

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu 

– satunya yang dapat mencapainya”. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi dengan teliti objek penelitian, 

yakni mencari representasi LGBT yang muncul dalam video klip “Youth” tersebut 

dan didukung dengan pengkajian konsep dan teori tentang permasalahan penelitian 

dari internet maupun buku – buku.  

3.6 Teknik pengumpulan Data 

 Peneliti mengamati dengan teliti secara keseluruhan objek atau materi 

penelitian dalam hal ini potongan scene video klip Troye Sivan yang berjudul 

“Youth” itu sendiri, kemudian data – data yang terkumpul dan dianggap 

merepresentasikan LGBT akan dianalisa menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes dan kerangka teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan dari 

permasalahan penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan, terutama potongan-potongan adegan yang 

menunjukkan adanya LGBT dipaparkan secara singkat dan jelas. Lalu, data yang 

diperoleh dianalisis dengan pengelompokan dan pengolahan sesuai dengan fokus 

data, yakni data yang layak dan mewakili pembahasan dari penelitian. Selanjutnya, 
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data dimaknai secara denotatif dan konotatif yang menurut Barthes bahwa setiap 

topik dianggap memperlihatkan sesuatu yang menarik dan penting mengenai suatu 

kebudayaan dengan begitu maka akan jelas terlihat hubungan masalah-masalah 

umum secara menyeluruh yang akan menggambarkan kekuatan penyimpulan. 

Roland Barthes adalah seorang yang terkenal dengan pemikiran strukturalis 

yang aktif mempraktekkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Barthes 

secara lengkap membahas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan 

tataran kedua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem 

kedua ini oleh Roland barthes disebut dengan konotatif, yang didalam Mithologis-

nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama 

(Sobur, 2006 : 69). Berikut peta yang diciptakan Barthes tentang bagaimana tanda 

bekerja. 

Tabel 3.1 : 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

  

 

 

 

       

        Tingkat m 

 

Sumber : Alex Sobur, 2006 : 69, semiotika komunikas 

1. Signifier 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotative sign 

(tanda denotatif) 

4. Conotative Signifier 

(Penanda konotatif) 
Tingkat  Penanda 

Primer 

(mitos)  
6. Conotative sign (tanda konotatif) 

 

    Tingkat penanda 

Primer 
(Leanguage) 

5. Conotative 

Signified 

(Petanda konotatif) 
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Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

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

adalah juga penanda konotatif (4). 

Keterangan : 

1. Signifier (Penanda) : merupakan aspek material tanda yang bersifat sensoris 

atau dapat diindrai (sensible) di dalam bahasa lisan mengambil wujud 

sebagai citra bunyi atau citra akustik yang berkaitan dengan sebuah konsep 

(Petanda). Hakikat penanda adalah murni sebuah relatum yang 

pembatasannya tidak lepas dari petanda. Substansi penanda senantiasa 

bersifat material, entah berupa bunyi-bunyi, objek-objek, imaji-imaji, dan 

sebagainya.  

2. Signified (Petanda) : merupakan aspek mental dari tanda-tanda, yang biasa 

disebut juga sebagai konsep-konsep ideasional yang bercokol didalam 

benak penutur. Maka petanda semata-mata sebuah representasi mental dari 

apa yang diacu. 

3. Leanguage : sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari 

suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. 

4. Mitos : merupakan pola tiga dimensi penanda, petanda dan tanda namun 

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

telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga sistem 

pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat 

memiliki beberapa penanda. 
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5. Denotasi : biasanya dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang 

sesungguhnya. Menurut Barthes denotasi merupakan signifikasi tingkat 

pertama dan justru lebih diasosikan dengan ketertutupan makna. 

6. Konotasi : dalam kerangka Barthes konotasi lebih identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya dengan mitos dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi niai-nilai dominan yang 

berlaku pada suatu periode tertentu. 

Dalam hal ini, pada tahap pemaknaan konotatif konsep semiotika Barthes tidak 

sekadar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadaanya. Dengan kata lain, makna tanda konotatif 

yang muncul adalah lahir dari interpretasi peneliti yang berasal dari petanda dan 

penanda denotatif dan menjadi hasil dari penelitian.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.6 Proses Analisis  

Menjabarkan kerangka audio dan visual merupakan salah satu hal untuk 

mempermudah peneliti mengumpulkan data. Agar lebih sistematis dan mudah 

dipahami, maka dibuatlah tabel kerja analisis sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Tabel Kerja Analisis 

 
Menit 

 

 

Potongan scene 

NON VERBAL VERBAL 

Treatmeant Text / 
Lirik 

Setting | Angel | Gesture 
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 Setelah dilakukan pengelompokan ini, kemudian dijelaskan tentang 

potongan – potongan gambar dalam video klip tersebut, maka peneliti mulai 

melakukan identifikasi dan pemaknaan dari hal – hal berupa tanda, maka dibuatlah 

tabel pemaknaan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Tabel Pemaknaan Tataran Kedua Roland Barthes 

No Karakteristik 

Signifier 

(Penanda) 

Petanda 

Denotatif Konotatif 

1. Bahasa Tubuh    

2. Ekspresi Wajah    

3. Lighting    

4. Artefak/Accesories    

5. Angle    

 

 Setelah semua itu dilakukan maka dapat diketahui bagaimana representasi 

LGBT dalam video klip Troye Sivan yang berjudul “Youth”, yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang ada untuk mencapai tujuan peneliti pula yaitu 

menyampaikan gambaran yang menyeluruh tentang makna dari data yang akan 

disajikan dan dideskripsikan secara interpretatif. 

 


