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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode didalam penelitian, berasal dari bahasa  Yunani, memiliki arti jalan yang 

akan ditempuh atau cara yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah untuk menemukan 

sesuatu menjadi target ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik yang menganalisa tentang 

sebuah tanda. Merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk nantinya 

mengintrepretasikan dan menganalisis data  berupa simbol. Makna yang kita dapatkan 

dari suatu objek sebenarnya tidak hanya sekedar informasi namun objek tersebut juga 

mengajak kita berkomunikasi dengan apa yang ada pada objek itu sendiri. Digunakan 

sebagai metode penelitian karena semiotik ini memiliki ruang luas dalam setiap orang 

menginterpretasikan terhadap teks maupun visual sehingga mendapatkan pesan yang 

tersembunyi dalam penelitian simbol budaya jawa dalam komunikasi dakwah melalui 

tokoh punakawna dalam pewayangan.  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti dalam upaya mendapatkan hasil temuan 

dengan menggunakan jenis Interpretatif, yaitu merupakan sebuah penelitian bersifat 

interpretatif (penafsiran). Penelitian ini memaparkan wacana dan situasi, dan tidak 

menguji tentang hipotesis maupun prediksi.  

Pendekatan penelitian bersifat Kualitatif (tanpa bilangan atau angka), datapun 

bersifat kategori substansif kemudian diinterprestasikan dengan refrensi dan rujukan 

sebagai acuan ilmiah. Menggunakan analisis semiotika dari para tokoh ahli 
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dibidangnya, karena untuk menginterpretasikan dan memaknai tanda sehingga dapat 

meyajikan sebuah pesan yang disampaikan dalan penelitian komunikasi, dalam  

dakwah menggunakan pewayangan ini. 

Pada penelitian ini, fokus yang diteliti oleh peneliti yaitu untuk mendapatkan hasil 

makna simbol-simbol yang mengkontruksi figur punakawan dalam pewayangan. 

3.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Komunikasi simbol dalam proses dakwah sunan kalijogo yang menggunakan 

pewayangan Punakawan sebagai media dakwah yang merupakan cara yang efektif 

dalam berdakwah. Didalam dakwahnya menggunakan pagelaran wayang Sunan 

kalijogo berperan juga sebagai dalang dan memberikan pesan kehidupan melalui 

wayang punakawan berlandaskan kisah cerita Ramayana yang terdiri dari beberapa 

tokoh  jenaka dan merakyat yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Cerita pewayangan 

Punakawan ini ada pada kisah mahabarata versi Sunan Kalijaga dengan memadukan 

unsur dakwah dan kesenian seperti lukis, sastra, musik, ukir, tari, arsitektur, pakaian. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Komunikasi dakwah Sunan Kalijogo di 

Tanah Jawa melalui tokoh wayang punakawan versi Sunan Kalijaga yaitu Semar, 

Petruk, Gareng, dan Bagong. Dalam penelitian ini peneliti memilih hal ini karena 

dianggap memiliki pesan simbol komunikasi sangat dalam yang ada pada pagelaran 

sebagai media dakwah. Penelitian berdasar pada interpretasi peneliti yang dianggap 

peneliti mampu berkomunikasi dengan tepat menggunakan simbol pada punakawan 

sehingga menancap di pikiran masyarakat sampai sekarang. Sehingga Peneiliti bisa 
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mengetahui dan memahami peranan simbol yang terdapat pada para tokoh punakawan 

didalam pewayangan. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data merupakan kumpulan info yang didapatkan dari suatu pengamatan untuk 

menemukan kebutuhan data yang diinginkan dan menjadi bukti juga gambaran tentang 

suatu keadaan maupun persoalan, hingga nantinya akan diteliti dengan berdasarkan 

teori yang ada didalam bidang komunikasi semiotik. 

3.3.1 Data Primer 

      Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sebuah objek 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data primer kisah dakwah punakawan 

didalam pewayangan. 

3.3.2 Data Sekunder 

      Data Sekunder merupakan data yang didapat dari sumber lain yang mendukung 

data penelitian yang didapat. Data diperoleh dari buku, internet, jurnal, video, atau yang 

lainnya dan berhubungan dengan permasalahan yang menunjang kebutuhan data.  

        Pada Penelitian ini analisis semiotik dimulai dari membagi atau memecah 

bagian komunikasi simbol yang digunakan dalam pagelaran dalam berdakwah 

sehingga menjadi beberapa bagian yang kemudian dianalisis menggunakan teori 

Adapun tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui dan memahami secara umum dan awal dari alur proses komunikasi 

berlangsung pada dakwah Sunan Kalijogo menggunakan Punakawan di tanah 

Jawa, hingga mendapatkan sebuah tanda komunikasi pada dakwahnya. 
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b. Membedah objek untuk meneliti isi pesan tersebut, berupa simbol dalam 

Punakawan. 

c. Menggabungkan hasil temuan berupa tanda dan makna simbol komunikasi. 

3.4 Teknik analisis data 

Dalam analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan model semiotika dari Roland Barthes untuk hasil temuan yang 

didapatkan. Pada penelitian data ini akan diteliti dengan langkah Roland Barthes, 

diawali dengan penelitian menggunakan tabel signifier dan signified untuk menemukan 

tanda dan petanda pada figur Punakawan dan kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan : 

a. Denotasi 

Pemahaman sebenarnya tentang suatu hal. 

b. Konotasi 

Merupakan makna kiasan yang lebih luas. 

c. Mitos 

Merupakan sebuah paradigma yang berakar lama, mengarah ke norma 

sosial yang berangsur lama dan berlaku di masyarakat.  

Semiotika pewayangan ini akan diungkap dan diteliti menurut struktural dasar 

bagian-bagian menurut semiotika Roland Barthes untuk membongkar tentang pesan 

dan unsur apa saja yang terkandung dalam sebuah simbol komunikasi dakwah yang 

digunakan Sunan Kalijogo melalui punakawan dalam budaya jawa versi Sunan 

Kalijaga, seperti yang kita ketahui bahwa pagelaran wayang merupakan konteks audio 

dan visual yang ditampilkan pada sebuah pagelaran seni. 


