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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Semiotika Sebagai Metode 

Semiotika berasal dari Bahasa yunani yang berarti semeion “tanda”  

(Sudjiman dan van Zoest, 1996:vii) atau seme, yang berarti “penafsir tanda” 

(Cobley dan Jansz, 1994: 4).   

  Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode anilisa untuk mengkaji 

sebuah tanda. Tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. 

Semiotika, atau dalam istilah Barthes yaitu semiologi pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan akan memaknai hal-hal. Memaknai dalam 

hal ini tidak dapat dicampur adukkan dengan mengkomunikasikan. (Sobur, 

2013: 15). 

  Barthes melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci 

dari analisisnya. Lewat model tersebut Barthes menjelaskan bahwa signifikasi 

tahap pertama merupakan hubungan antara signifier (ekspresi) dan signified 

(konten) di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Demikian yang 

disebut Barthes sebagai (1) denotasi yaitu makna paling nyata dari tanda. Yang 

kedua yaitu (2) konotasi, konotasi merupakan istilah yang digunakan Barthes 

untuk menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi 
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yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta 

nilai-nilai dari kebudayaan (wibowo, 2013: 21). 

Dua aspek kajian dari Barthes diatas merupakan kajian utama dalam meneliti 

mengenai semiotik.  

  Kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu dimana ketika 

aspek konotasi menjadi pemikiran popular di masyarakat, maka mitos telah 

terbentuk terhadap tanda tersebut. pemikiran Barthes inilah yang dianggap 

paling operasional sehingga sering digunakan dalam penelitian. 

3.2 Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk merepresentasikan pria atau 

model pada beberapa gambar secara keseluruhan dari segi fisik maupun 

tampilannya, fashion, Bahasa tubuh, latar belakang foto, angel kamera serta shot 

kamera. Sehingga peneliti dapat memaknai pesan seperti apa yang disampaikan 

pada beberapa tampilan gambar dalam setiap postingan akun Instagram 

@dailymanly secara denotatif, konotatif dan mitos. Dengan beberapa gambar 

pilihan berdasarkan likes terbanyak, 

3.3 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian kali ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Asumsi dasar semiotika adalah kajian mengenai tanda, 

dimana setiap pemaknaan setiap orang akan berbeda-beda menurut asumsi 

mereka masing-masing sesuai dengan budaya, ideologi dan pengalaman. Oleh 

sebab itu, semiotika sebagai metode tafsir tanda memiliki sifat yang subjektif. 
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Dengan demikian analisis semiotika akan lebih sesuai ketika menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena metode ini sama-sama bersifat subjektif sehingga 

instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri (Vera, 2014: 9). 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975, dalam Moleong, 2012:4) 

menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang 

serta perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian interpretative dengan menggunakan berbagai penafsiran 

yang melibatkan banyak metode. Selain itu penelitian kualitatif bersifat empiris 

yang pengamatan atas datanya berdasarkan pada ungkapan subjek penelitian, 

sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian (Mulyana, 

2013:5). 

Seperti yang dijelaskan diatas, dengan demikian penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendeskripsikan dengan 

jelas tanda-tanda yang ada dalam unggahan berupa visual oleh akun instagram 

@dailymanly. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk memahami tanda-

tanda denotasi, konotasi serta mitos yang terdapat pada gambar model 

maskulinitas oleh akun instagram @dailymanly. 

3.4 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan merujuk pada representasi 

maskulinitas pada media sosial, yaitu postingan gambar oleh akun instagram 

@dailymanly. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif interpretatif. 
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Sobur (2006:147) menjelaskan bahwa metodologi penelitian yang digunakan 

dalam analisis semiotika adalah interpretatif.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada teori dua tatanan semiotika 

Roland Barthes yang telas dijelaskan sebelumnya. Tanda-tanda yang ada pada 

postingan akun instagram @dailymanly akan dikelompokan ke dalam tanda 

denotasi, konotasi dan mitos. Hal ini karena adanya kemungkinan bahwa tanda-

tanda dalam postingan gambar pada akun instagram @dailymanly mengandung 

mitos oleh budaya setempat.     

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi nonpartisipan, dimana peneliti hanya bertindak mengamati dan tidak 

ikut menjadi bagian dari yang diteliti, baik kehadirannya diketahui maupun tidak 

(Kriyanto, 2008:110). Peneliti akan melakukan pengamatan langsung pada 

postingan gambar pada akun instagram @dailymanly pada bulan September 

2017 sampai februari 2018 berdasarkan likes terbanyak. 

3.6 Sumber Data 

 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama, atau 

tangan pertama di lapangan (Kriyanto, 2010:41). Data primer untuk 

penelitian ini didapat dari hasil pengamatan pada gambar model pria 
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pada akun instagram @dailymanly. Dari hasil pengamatan, peneliti 

menemukan karakteristik-karakteristik pria ideal. 

2. Data sekunder 

 Sumber-sumber lain untuk melengkapi data penelitian dapat berupa 

buku-buku referensi yang mendukung penelitian ini, serta jurnal-

jurnal dari berbagai skripsi dan referensi yang diambil dari internet. 

3.7 Teknik Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan kali ini adalah analisis yang ditawarkan 

oleh Roland Barthes. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah 

berupa tanda yang dibagi menjadi dua tahap yaitu denotasi dan konotasi, yang 

membentuk mitos untuk menghasilkan makna berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh dari interaksi sosial sebagai anggota masyarakat atau budaya tertentu. 

 Dengan menggunakan data yang peneliti dapatkan melalui data primer 

dan sekunder, peneliti menjabarkan melalui table sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

Tabel 3.1 : contoh tabel kerja analisis 

Gambar model pria pada postingan instagram @dailymanly 

 

 

1. Potongan rambut 

Secara denotasi :  

Secara konotasi :  

2. Jambang/brewok 

Model pria maskulin ini memilki jambang/brewok. 

Memang pada saat ini, kebanyakan pria kebih memilih 

untuk memiliki jambang/brewok. 

Secara denotasi :  

Secara konotasi :  

3. Bentuk tubuh 

Pada gambar model kedua juga dimunculkan sosok pria 

yang memiliki bentuk tubuh yang ideal. Dan ada hal 

yang mungkin merubah persepsi masyarakat yaitu, tak 



 
 

33 
 

harus memiliki kulit putih, yang terpenting dari sini 

adalah dari segi penampilan yang paling utama. 

Secara denotasi :  

Secara konotasi :  

4. Pakaian/Fashion 

Selanjutnya yaitu pada penampilan yang menjadi 

prioritas bagi maskulinitas metroseksual, dengan gaya 

pakaiannya. 

Secara denotasi :  

Secara konotasi : 

5. Aksesoris 

Secara denotasi : 

Secara konotasi : 

6. Background foto 

Hampir sama seperti background foto model 

sebelumnya yang ada diperkotaan, background foto 

kali ini terlihat berada di sebuah jalanan pertokoan.   

Secara denotasi : 

Secara konotasi : 

7. Angel Kamera 

Angel yang dipakai menggunakan medium long shot 

yang menekankan pada penunjukan penampilan serta 

ekspresi secara keseluruhan. 

Secara denotasi : 

Secara konotasi : 
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Keterangan tabel : 

1. visualisasi : lampiran gambar foto daripostingan instagram 

@dailymanly yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 

2. Potongan rambut : gaya rambut yang digunakan oleh model. 

3. Bentuk tubuh : bentuk tubuh yang dimiliki oleh pria yang bisa 

dikatakan maskulin. 

4. Pakaian : pakaian/fashion yang dikenakan oleh model, sehingga 

merepresentasikan sebagai pria metroseksual. 

5. Aksesoris : aksesoris yang dipakai untuk memperkuat kriteria 

sebagai pria metroseksual. 

6. Background foto : latar belakang model, sebagai factor pendukung. 

7. Angle kamera : menekankan pada ekspresi dan penampilan para 

model. 

Selanjutnya peneliti akan mengolah data dalam peta tanda dari 

analisis model semiotika Roland Barthes untuk mempermudah, maka 

peneliti menggunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 : peta analisis Roland Barthes 

1 Signifier (penanda) 4 Connotative signifier (penanda konotatif) 

2 Signified (petanda) 5 Connotative signified (petanda konotatif) 

3 

Denotative sign (tanda 

denotatif) 

6 Connotative sign (tanda konotatif) 
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Dua aspek kajian dari Barthes diatas merupakan kajian utama dalam 

meneliti mengenai semiotic. Kemudian Barthes juga menyertakan aspek 

mitos, yaitu dimana ketika aspek konotasi menjadi pemikiran popular di 

masyarakat, mak mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut. pemikiran 

Barthes inilah yang dianggap paling operasional sehingga sering digunakan 

dalam penelitian. 


