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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Muslimin (2016) 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). Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan 

deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan 

mendiskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative dalam konteks 

waktu dan situasi tertentu. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif interpretatif, 

dimana dalam penelitian ini peneliti membuat suatu interpretatif atas apa 

yang dilihat dan pahami (Creswell, 2010). Hal ini bertujuan untuk 

menjelaskan bias perempuan dalam akun Indozonelife dengan 

menggunakan semiotika dari Roland Barthes. 
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3.2.2 Dasar Penelitian 

Dengan menggunakan dasar penelitian analisis semiotika, dengan 

maksud membongkar dan atau mengungkap bias perempuan berdasarkan 

tanda-tanda yang menyinggung tentang bias perempuan dalam postingan 

akun Indozonelife. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah postingan akun Indozonelife 

yang mengandung bias perempuan, sesuai dengan fokus penelitian yang telah 

dibuat oleh peneliti. Pemilihan data penelitian yaitu postingan yang mengandung 

bias perempuan pada bulan November 2017-Februari 2018, hal ini didasarkan 

pada postingan bias perempuan terbaru yang diunggah oleh akun Indozonelife 

sebelum waktu analisis dilakukan. Oleh karena itu, terdapat lima postingan yang 

dapat diteliti sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian ini yaitu visual 

(gesture, property, wardrobe) dan caption. Adapun kelima postingan tersebut 

berupa stereotip perempuan dan kekerasan nonfisik terhadap kaum perempuan. 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2017 - April 2018. 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yang pertama tahap pengambilan data 

pada bulan November 2017-Februari 2018 dan tahap kedua analisis data pada 

bulan Maret-April 2018. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan Kota 

Malang, alamat Jl. Tlogomas gang 15c no. 12d. Alasan peneliti memilih tempat 

tersebut dikarenakan penelitian dapat dilakukan di tempat yang mendukung 

peneliti dalam melakukan penelitian karena data penelitian bisa didapatkan 

melalui akses internet. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

karena objek penelitian berupa dokumen yaitu postingan gambar. Peneliti 

mengumpulkan dengan mengidentifikasi dokumen untuk memperoleh data yang 

dapat digunakan untuk penelitian sesuai dengan fokus penelitian dan ruang 

lingkup penelitian. Data berupa potongan gambar postingan akan diambil 

dengan cara Screenshoot menggunakan media elektronik sehingga dapat 

digunakan untuk bahan analisis data. 

  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti yakni dengan 

menganalisis tanda-tanda yang mengandung bias perempuan dalam postingan 

akun Indozonelife. Tanda-tanda yang muncul dapat dilihat dari aspek-aspek 

yang akan diteliti yaitu visual (gesture, property, wardrobe) dan caption.  
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Setelah diuraikan tanda-tanda yang muncul sesuai dengan aspek-aspek 

yang akan diteliti, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan tabel analisis atau peta tanda dari Roland Barthes. Hal ini 

bertujuan untuk memaparkan mitos yang tersirat dalam suatu tanda yang 

nantinya akan dideskripsikan secara kualitatif. Agar lebih sistematis dan dapat 

dipahami, maka dibuatlah tabel analisis Roland Barthes sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Tabel analisis Roland Barthes  

Penanda 

(Signifier) 

Petanda 

(Signified) 

  

Tanda Denotatif 

(Denotative Sign) 

 

Penanda Konotatif 

(Connotative Signifier) 

Petanda Konotatif 

(Connotative Signified) 

  

Tanda Konotatif 

(Connotative Sign) 
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1.7 Uji Keabsahan Data 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka perlu dilakukan uji keabsahan 

data. Dalam penelitian ini, uji keabsahan datanya adalah meningkatkan 

ketekunan.  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistemastis (Sugiyono, 

2015). Untuk itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data 

yang telah ditemukan itu salah atau tidak. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Hal ini 

ditujukan untuk memperluas wawasan peneliti sehingga dapat digunakan 

dalam proses pengecekan kembali 

 


