
39 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam metode analisis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu penggambaran secara mendalam 

tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2007:68). Penelitian deskriptif 

kualitatif ini di maksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai representasi 

gaya hidup urban hijabers dalam akun Instagram @aghniapunjabi. 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 cirri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin,2007:68) 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan yang tepat 

perihal data yang akan digunakan atau yang tidak digunakan, maka dibutuhkan 

penetapan dari fokus penelitian, dengan tujuan untuk membantu peneliti 

menentukan objek yang diteliti agar tidak terlalu melebar dan luas. Untuk itu, 

maka fokus penelitian berdasarkan rumusan permasalahan dititikberatkan 

representasi gaya hidup urban hijabers dalam akun Instagram @aghniapunjabi 

pada postingan mulai bulan Maret sampai April 2018 dengan menginterpretasi 
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data berupa foto, sedangkan caption, likes dan komentar pada postingan yang 

akan diteliti menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam memilih foto untuk 

diteliti. 

 

3.3  Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian 

yang diperoleh dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa 

pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan cara melihat akun Instagram 

@aghniapunjabi selama periode bulan Maret sampai April 2018 yang 

nantinya di kerucutkan menjadi 8 foto dengan likes terbanyak. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dengan kepustakaan yang ada, baik berupa 

buku, majalah, internet maupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian guna menunjang kelengkapan 

data yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi, dimana peneliti menggunakan data dokumentasi berupa foto 

upload an @aghniapunjabi di Instagram nya. 
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Selain dokumentasi, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan 

data pengamatan (observasi). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan cara melakukan pengamatan pada foto – foto yang ada di akun 

Instagram @aghniapunjabi yang berkaitan tentang urban hijabers. 

 

3.5  Teknik Analisa Data 

Dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan analisis semiotika, yakni dengan menggunakan konsep 

semiotika yang di kemukakan oleh Charles Sanders Pierce. Charles Sanders 

Pierce menyebut model system analisisnya dengan semiotik dan istilah tersebut 

telah menjadi istilah yang dominan digunakan untuk ilmu tentang tanda, dan 

keduanya berfokus pada tanda. Menurut Charles Sanders Pierce Semiotik 

adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), berfungsinya tanda dan 

produksi makna. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi 

sehingga bersifat komunikatif. Tanda mampu menggantikan suatu yang lain 

yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Adapun yang menjadi objek analisis 

dalam penelitian semiotik Charles Sanders Pierce yang biasa dikenal teori 

segitiga makna (triangle meaning) yaitu: 

1. Tanda (sign) 

Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang bisa dirasakan oleh panca 

indera manusia dan merupakan sesuatu yangmerepresentasikan di luar 

dirinya sendiri. 

2. Acuan Tanda (object) 
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Objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi acuan daritanda. 

3. Pengguna Tanda (interpretant) 

Pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan 

tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu. Charles Sanders Pierce 

membagi macam-macam tanda berdasarkan objeknya menjadi beberapa 

macam, Charles Sanders Pierce membagi tanda-tanda dalam gambar dan 

dapat dilihat dari jenis tanda yang digolongkan dalam semiotik, yaitu: ikon, 

indeks, dan simbol. 

a. Ikon adalah tanda yang menjadi penghubung antara penanda dan 

petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah, atau dengan kata lain, 

ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat 

kemiripan 

b. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah 

antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab 

akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. 

c. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

penanda dengan petandanya. Hubungan diantaranya bersifat aibitrer 

atau semena, hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat. 

Menurut Charles Sanders Peirce kata ‘semiotika’, kata yang sudah 

digunakan sejak abad kedelapan belas oleh ahli filsafat JermanLambert, dahulu 

kata semiotika merupakan sinonim kata logika. Logika adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran, menurut 

hipotesis Charles Sanders Pierce yang mendasar dilakukan melalui tanda-
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tanda. Tanda-tanda memungkinkan manusia berfikir, berhubungan dengan 

orang lain dan memberi makna pada apayang ditampilkan oleh alam semesta. 

Semiotika bagi Charles Sanders Pierce adalah suatu tindakan (action), 

pengaruh (influence) atau kerja sama tiga subyek yaitu tanda(sign), obyek 

(object) dan pengguna tanda (interpretant). Pada ketiga subyek inilah 

penelitian Charles Sanders Pierce berpusat. 

Menurut Charles Sanders Peirce tanda adalah sesuatu yang mewakili 

sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan atau perasaan. 

Seperti contoh misalnya X adalah asap hitam yangmengepul di kejauhan, maka 

ia dapat mewakili Y, yaitu misalnya sebuah kebakaran, dan Y bisa dikatakan 

demikian berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh pengguna tanda. 

Tanda semacam itu dapat disebutsebagai indeks; yakni antara X dan Y ada 

keterkaitan (contiguity). Misalnya sebuah foto atau gambar Susilo Bambang 

Yudhoyono adalah tanda yang disebut ikon dan foto mewakili kenyataan 

bahwa foto tersebut adalah foto seorang presiden. 

Tanda juga bisa berupa lambang, jika hubungan antara tanda itu 

dengan yang diwakilinya didasarkan pada perjanjian (convention), 

misalnya ada papan dengan huruf P yang dicoret, tanda itu merupakan larangan 

parkir dan pengertian tersebut didapat berdasarkan perjanjiandengan 

masyarakat. Burung Dara sudah diyakini sebagai tanda ataulambang 

perdamaian; Burung Dara tidak begitu saja bisa diganti denganburung atau 

hewan yang lain, dan seterusnya. Ketika semua bentuk komunikasi adalah 

tanda, maka dunia inipenuh dengan tanda. Ketika individu berkomunikasi, 
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maka ia menciptakan tanda sekaligus makna. Dalam perspektif semiologi atau 

semiotika, pada akhirnya komunikasi akan menjadi suatu ilmu untuk 

mengungkapkan pemaknaan dari tanda yang diciptakan oleh proses 

komunikasi itu sendiri. 

Gambar 3.1 

Hubungan Tanda, Objek dan Interpretasi (Triangle of Meaning) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Analisis Semiotika 

 

Tanda Objek Interpretant 

Merepresentasikan 

gaya hidup urban 

hijabers dalam sebuah 

akun Instagram 

@aghniapunjabi. 

Fitur-fitur yang 

terdapat dalam akun 

media sosial Instagram 

seperti foto dan caption. 

Gambar-gambar atau 

foto, serta pesan caption 

yang terkandung dalam 

sebuah postingan 

Instagram, 

menggambarkan 

representasi dari gaya 

hidup urban hijabers 

dalam sebuah akun 

Sign 

Interpretant  Object  
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Instagram 

@aghniapunjabi 

Analisis ini bersifat subjektif. Peneliti berdiri seolah-olah memahami 

pemikiran subjek yang ditelitinya. Tentu saja peneliti harus menyertakan teori-

teori, konsep-konsep, dan data-data untuk menjelaskan analisis dan 

interpretasinya. 

 

 


