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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Analisis semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial 

memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut 

yang tanda. Dengan demikian semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan 

suatu tanda. Adannya analiss semiotik digunakan untuk membongkar atau 

memaknai sebuah tanda, karena tanda-tanda tersebut sebagai kebohongan, bukan 

merupakan tanda itu sendiri (Sobur, 2001:87). 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Muslimin (2016:51) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok; mempunyai dua tujuan utama yakni, menggambarkan 

dan mengungkapkan (to describe and explore), serta menggambarkan dan 

menjelaskan (to describe and explain).  

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk 

mengungkap penggambaran pria modern dalam web series Axelerate The 

Series : The Untold Story. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

  Menggunakan penelitian kualitatif interpretatif, yang 

dimana penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan, menjelaskan,  

dan memahami setiap objek yang diteliti berdasarkan paradigma 

interpretatif atas apa yang peneliti lihat, dengar, dan pahami 

(Creswell, 2010:262). Penelitian dengan mengamati bagaimana 

representasi pria modern dalam web series Axelerate The Series : 

The Untold Story.   

3.2.2 Dasar Penelitian 

Dasar penelitian ini adalah analisis semiotika. Melalui tekni 

analisis semiotika, peneliti ingin menganalisa tanda-tanda yang 

terdapat dalam web series  Axelerate The Series : The Untold Story 

melalui bahasa verbal yaitu dialog serta non-verbal seperti prilaku 

dan bahasa tubuh. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup dari penelitian ini adalah web series Axelerate The 

Series : The Untold Story yang ada di akun youtube Axeindonesia. Web 

series tersebut memiliki 10 episode. Masing-masing episode memiliki 

durasi 3-12 menit, total durasi 56 menit. Dalam sepuluh episode tersebut, 

terdiri dari 83 scene. Peneliti mengambil 9 scene yang menggambarkan 
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pria modern. Untuk scene tokoh Keenan Pearce, ada 3 scene yang 

menggambarkan pria modern yaitu scene 6, 17 dan 19. Sedangkan scene 

tokoh Arifin Putra, ada 3 scene yang menggambarkan pria modern yaitu 

scene 11, 16 dan 21. Untuk scene tokoh Chicco Jerikho, ada 2 scene yang 

menggambarkan pria modern yaitu scene 1 dan 22. Untuk episode 

gabungan The Finale episode, ada 1 scene yang menggambarkan pria 

modern yaitu scene 2.  

  Peneliti mengambil scene tersebut dikarenakan dalam scene 

tersebut menggambarkan pria modern melalui audio (dialog) dan visual 

(gesture). Penentuan pria modern berdasarkan kriteria pria modern yaitu 

individualitas, materialistis, rasionalistis, disiplin, rajin, adil, jujur, 

berpikiran terbuka atau open minded, percaya diri, peka, menghargai 

waktu dan orang lain, berani menyatakan pendapat ataupun menerima 

pendapat orang lain, pekerja keras, percaya pada IPTEK, dan menjunjung 

tinggi keadilan.   

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Februari 2018 guna 

mengumpulkan data yang diperlukan hingga dirasa cukup untuk kemudian 

diolah sebagai bahan laporan penelitian. Adapun tempat penelitian ini 

dilaksanakan Kota Malang, alamat Jl. Raya Permata Jingga, Perum. 

Permata Jingga. Blok Anggrek 1. No.06. Dilakukan di Malang karena data 
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web series Axelerate The Series : The Untold Story bisa diakses melalui 

internet di Youtube. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi, peneliti mengumpulkan dengan mempelajari dokumen-

dokumen untuk memperoleh dan melengkapi data yang dapat digunakan 

dalam penelitian. Dengan sumber data yang berbentuk sebuah web series 

Axelerate The Series : The Untold Story karya Angga Dwimas Sasongko 

dan juga menggunakan potongan-potongan gambar dari film. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam ialah 

teknik analisis semiotika dengan menggunakan teori Roland Barthes. 

 Data akan dianalisis dengan memperhatikan makna yang ada pada data 

yang sudah dipilih oleh peneliti. Peneliti akan menganalisis tanda-tanda 

yang mengandung unsur pria modern dalam web series Axelerate The 

Series : The Untold Story. Agar lebih sistematis dan dapat dipahami, maka 

dibuatlah tabel kerja analisis sebagai berikut:  

  



45 
 

Tabel 3.1 Kerja Analisis 

Scene:  

Durasi:  

Visual 

Deskripsi Scene:  

Gesture:  

Audio Dialog:  

 

Setelah dikelompokkan dan dianalisis menggunakan tabel kerja 

analisis diatas, data yang diperoleh kemudian diterjemahkan secara 

denotatif dan dilanjutkan diterjemahkan secara konotatif dengan 

menggunakan tabel analisis atau peta tanda dari Roland Barthes untuk 

menemukan mitos yang tersirat dari tanda denotatif dan konotatif. 
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Tabel 3.2 Analisis Roland Barthes 

1. Signifer

(Penanda) 

2. Signified

(Pertanda) 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)

4. Connotative Signifier (Penanda

Konotatif) 

5. Connotative Signified

(Pertanda Konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)

Sumber: Cobley dan Jansz dalam Sobur (2013: 69) 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah 

meningkatkan ketekunan yang berarti dengan cara membaca berbagai 

refrensi buku maupun hasil penelitian dan dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2012:272). Dengan membaca, 

maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan sudah tepat atau belum dan juga dengan meningkatkan 

ketekunan, maka penelitian dapat memberikan deskripsi data yang akurat 

tentang apa yang telah diamati. 




