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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami dan 

menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

dan memfokuskan pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana 

peneliti menafsirkan dan memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks. Bogdan 

dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014: 4) 

Adapun tipe penelitian ini adalah interpretatif. Tipe interpretatif yang menitik 

beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. 

Pendekatan penelitian kualitatif interpretatif yaitu cara untuk mengemukakan 

gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 

realitas komunikasi sesuai kenyataan. Dalam hal ini, penelitian diletakkan dalam 

hubungan subjek dengan realitas dalam kesadaran subjek peneliti. Paradigma 

interpretatif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas atau 

kehidupan nyata tidak hanya memilik satu sisi, tetapi dapat memilik beberapa sisi, 

sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang juga. (Pawito, 2008: 39) 
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B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah foto feature berjudul “Kilas 

Balik 2015” karya Pewarta Foto Antara tentang jurnalisme bencana dan konflik. Buku 

ini terdiri dari 218 foto dari 62 pengkarya.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2016: 26) merupakan batasan 

subjek penelitian sebagai benda, hal atau tempat data untuk variable penelitian 

melekat, dan dipermasalahkan. Jadi subjek penelitian adalah suatu informan yang 

digunakan peneliti untuk selanjutya digunakan sebagai bahan penelitian. Informan 

disini tidak harus orang. Oleh karena itu subjek dalam penelitian ini adalah buku 

fotografi Kilas Balik 2015. 

D. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu dimana 

peneliti menyimpan data-data foto dokumenter “Kilas Balik 2015” sebagai data 

primer baik berupa hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Selanjutnya peneliti 

melakukan analisis terhadap foto serta mencatat tanda-tanda yang tertuang dalam 

frame-frame tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Dan sebagai data 

sekunder, peneliti juga memanfaatkan literatur-literatur, majalah, dan buku untuk 

semakin memperkuat data dan penelitian 

E. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan rumusan masalah, analisis data penelitian ini menggunakan 

pendeketan semiotika Charles Sanders Pierce untuk mengungkap  makna pesan 

nasionalisme  dalam foto dokumenter “Kilas Balik 2015”. Charles Sanders Pierce 

menyatakan semiotika dibagi menjadi tiga komponen makna yakni tanda (sign), objek 

(object), dan interpretant. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 
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dikelompokkan sehingga menjadi data yang layak dan mewakili. Selanjutnya data 

dimaknai sebagai tanda, objek, dan interpretant. Metode semiotika triangle dari 

Charles Sanders Pierce ini merupakan salah satu alasan peneliti ingin memaknai tanda 

dari foto-foto jurnalistik berdasarkan logika (paradigma kritis).  

Kemudian dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Pierce. 

Peneliti mengidentifikasi tanda (sign) yang ada dalam foto, objek (object) yang 

dirujuk oleh tanda tersebut, dan kemudian menunjukkan interpretant yang ada dalam 

benak peneliti tentang objek (object) yang dirujuk sebuah tanda (sign) sehingga 

memunculkan makna tentang foto yang diwakili oleh tanda tersebut. 

Dalam mengkaji objek, melihat segala sesuatu dari tiga konsep trikotomi yaitu 

sebagai berikut : 

a)  Sign (Representamen) merupakan bentuk fisik atau segala hal yang dapat 

diserap pancaindra atau mengacu pada sesuatu dan dibagi menjadi tiga 

1. Qualisign adalah tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya, misalnya 

warna merah yang bisa menjadi cinta, bahaya atau larangan 

2. Sinsign adalah tanda-tanda yang menjadi tanda berdasarkan bentuk atau 

rupa di dalam kenyataan. Semua ucapan yang bersifat individual bisa 

merupakan sinsign suatu jeritan, dapat berarti heran, kaget atau sedang 

kesakitan 

3. Legisign adalah tanda yang menjadi suatu pertauran yang berlaku umum. 

Semua tanda bahasa adalah legisign, sebab bahasa adalah kode.  

b)  Objek, tanda dibagi menjadi icon (ikon), index (indeks), dan symbol (simbol) 

1. Ikon adalah tanda yang menyerupai benda yang diwakilinya atau 

sesuatu yang menggunakan kesamaan atau ciri-ciri yang sama dengan 

apa yang dimaksudkan. 
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2. Indeks adalah tanda yang sifat tandanya tergantung pada keberadaan 

suatu denotasi, sehingga dalam terminologi Pierce merupakan suatu 

secondness. 

3. Simbol adalah suatu tanda, dimana hubungan tanda dan denotasinya 

ditentukan oleh suatu pertauran yang berlaku umum atau ditentukan 

oleh suatu kesepakatan umum. 

Tabel 1.1 Pembagian Jenis Tanda 

Jenis tanda Hubungan antara tanda dan sumber acuan Contoh 

Ikon 

Tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya 

bersifat bersamaan bentuk alamiah. 

Potret/peta 

Indeks 

Tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah 

antara tanda dan petanda yang bersifat klausal/sebab 

akibat. 

Asap sebagian tanda 

adanya api 

Simbol 

Tanda yang menunjukkan huibungan alamiah antara 

penanda dengan petandanya yang bersifat 

aribitrer/semena. 

Simbol dalam 

perjanjian masyarakat 

(Sumber: Sobur, Alex. 2006. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja 

Rosdakrya) 

c)  Interpretan, tanda dibagi menjadi tiga yaitu rheme, dicisign, dan argument 

1. Rheme, bilamana lambang tersebut interpretannya adalah sebuah first 

dan makna tanda tersebut masih dpat dikembangkan. 

2. Dicisign (dicentsign), bilamana antara lambang itu dan interpretanya 

ada gubungan benar yang ada. 
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3. Argument, bilamana suatu tanda dan interpretanya mempunyai sifat 

yang berlaku umum. 

Hubungan makna Pierce lazimnya ditampilkan sebagai tampak dalam gambar 

berikut ini (Sobur, 2012: 115) : 

Elemen Makna Charles Sanders Pierce 

Sign 

 

 

 

                                                    Interpretant                    Object 

 

Dalam usaha mencari makna suatu tanda, Pierce membuat teori triangle 

meaning yang terdiri atas sign, object, dan interpretant. Salah satu bentuk sign adalah 

kata, sedangkan object adalah sesuatu yang dirujuk tanda, sementara interpretant 

adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh sebuah 

tanda. Apabila ketiga element makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, maka 

munculah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. 

F. Keabsahan Data 

Validitas penelitian kualitatif biasanya terjadi pada saat melakukan proses 

pengumpulan data di lapangan dan melakukan analisis-interpretatif (Kriyantono, 

2006: 6). Adapun uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kompetensi Subjek Riset 

Subjek risaet harus kredibel, bagi yang tidak memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang bersngkutan dengan masalah penelitian ini, maka data 

dari subjek tersebut tidak kredibel. 
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2. Trustworthiness 

a. Authenticity, yaitu memperluas konstruksi personal yang 

diungkapkan subjek penelitian. Peneliti memberikan kesempatan 

dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih 

detail, shingga mempengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih 

mendalam 

b. Analisis trangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dangan data empiris (sumber data 

lainnya) yang tersedia. Dalam penelitian ini analisis triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni 

membandingkan atau mengecek ulang kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber berbeda. Alasannya agar 

data yang diperoleh valid karena masing-masing sumber 

mengungkapkan hal yang berbeda (Kriyantono, 2006: 8). 

c. Intersubjectivity Agreement, yaitu semua pandangan, pendapat 

dan data dari subjek lain yang bertujuan untuk menghasilkan titik 

temu antar data. Alasannya titik temu antar data sangat 

dibutuhkan karena pemahaman setiap orang berbeda. 

Sedangkan dalam pengujian keabsahan data dipenelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi data dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris 

yang tersedia. 

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada 

dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disini 

dinamakan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 



34 

 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2014: 330) 


