
67 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka 

pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memahami suatu peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti, sikap atau tindakan, motivasi untuk mendiskripsikan suatu aktivitas 

sosial (Moleong, 2005 dalam Herdiansyah, 2010: 9). Peneliti memilih 

pendekatan penelitian kualitatif karena ingin menggambarkan dan 

mengungkapkan simbol-simbol yang muncul sebagai wujud dari representasi 

standarisasi cantik pada unggahan foto dalam akun Instagram Victoria’s Secret 

dan dalam video Victoria’s Secret di Youtube. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif interpretatif, 

yaitu hanya menaruh fokus pada tanda dan teks sebagai kajian penelitiannya, 

dan bagaimana suatu makna dibangun berdasarkan teks dan tanda tersebut 

(Elita, 2013).  

Dasar penelitian yang digunakan yaitu Semiotika Roland Barthes. Dalam 

model semiotika oleh Roland Barthes terdapat dua tataran pemaknaan, yaitu 

tataran pertama disebut denotasi dan tataran kedua disebut konotasi. Denotasi 

merupakan makna yang sebenar-benarnya yang telah disepakati bersama secara 
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sosial dan memiliki rujukan pada realitas. Sedangkan konotatif adalah tanda 

yang penandaannya memiliki makna tidak langsung, tidak pasti, implisit yang 

memungkinkan adanya penafsiran baru. Konotasi identik dengan operasi 

ideologi atau disebut mitos yang berfungsi untuk mengungkap dan memberikan 

suatu pembenaran akan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam periode tertentu 

(Vera, 2015; dalam Rahmawati, 2017). 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus penelitiaannya yaitu 

mengungkap makna standarisasi cantik dalam foto dan video oleh Victoria’s 

Secret di media sosial Instagram dan Youtube. 

 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah unggahan foto melalui akun 

Instagram Victoria’s Secret @victoriassecret dan video yaitu Victoria’s Secret 

Fashion Show 2016 di Youtube. Media sosial Instagram dipilih untuk penelitian 

karena akun media sosial Instagram adalah media sosial yang paling aktif 

dibandingkan dengan akun Twitter dan Snapchat. Serta video Victoria’s Secret 

Fashion Show 2016 didapatkan dari akun media sosial Youtube DJ Justin yang 

diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017. Rentang periode unggahan yang 

dipilih melalui akun Instagram @victoriassecret adalah 15 November hingga 

15 Desember 2017. Alasan peneliti memilih periode unggahan tersebut karena 

konten pada akun Instagram yaitu seputar daily routine sebagai seorang model 
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yaitu berolah raga, unggahan-unggahan tentang Road to Fashion Show yang 

digelar awal November dan konten pasca Fashion Show. Untuk video yang 

akan diteliti yaitu video Victoria’s Secret Fashion Show 2016 yang didapatkan 

langsung melalui situs Youtube DJ Justin. Peneliti memilih Victoria’s Secret 

Fashion Show 2016 karena ajang akbar Victoria’s Secret pada tahun 2016 

diadakan di Paris dimana Paris merupakan ikon Fashion dunia dan ajang akbar 

tersebut diisi oleh penyanyi yang sedang naik daun dan baru saja mengeluarkan 

album terbarunya yakni Lady Gaga, Bruno Mars, dan The Weekend. Serta saat 

Victoria’s Secret Fashion Show 2016 banyak terlihat Victoria’s Secret Angels 

yang ikut ambil bagian dan hadirnya model-model dengan bayaran termahal 

dunia seperti Gigi Hadid, Bella Hadid, dan Kendall Jenner. 

Jumlah unggahan pada periode 15 November hingga 15 Desember 2017 

yaitu dalam kurun waktu satu bulan terdiri dari 124 unggahan (posts) yang terdiri 

dari 66 foto dan 58 video. Dari 66 foto terbagi menjadi dua yakni 47 foto 

menampilkan model, dan 19 foto menampilkan produk saja. Dari 47 foto yang 

menampilkan model dipilih foto berdasarkan kriteria sebagai berikut yang 

dianalisis: 

1. Model dalam foto adalah Victoria’s Secret Angel (14 model), dimana 

ke-14 model adalah model yang melakukan photoshoot dan sudah 

mewakili beberapa ras suku dari berbagai negara. 

2. Tema: Workout, backstage VS Fashion Show, Christmas & New 

Year, dan foto katalog. 
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3. Foto diunggah dengan teknik pengambilan gambar medium long shot 

dan long shot yang bertujuan untuk menonjolkan model dalam frame 

serta ekspresi dan interaksi yang dilakukannya. 

4. Model memperlihatkan abs (otot tubuh), bertujuan melihat postur 

dan bentuk tubuh model. 

 

3.5 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan apa yang diobservasi, dicatat, dianggap sebagai 

data, serta merupakan pemisah antara batas-batas dan mengidentifikasi untuk 

analisis selanjutnya. Secara singkatnya unit analisis digambarkan sebagai bagian 

apa dari isi yang diteliti dan digunakan untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. 

Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, foto, scene (potongan adegan), 

paragraf (Krippendorff, 2007 dalam Eriyanto, 2015). 

Unit analisis dari penelitian melalui Instagram @victoriassecret adalah 

per-foto yang diunggah pada periode waktu dan berdasarkan kategori yang telah 

ditentukan. Untuk video Victoria’s Secret Fashion Show 2016 melalui Youtube, 

peneliti memilih scene sebagai unit analisisnya.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
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1. Pengamatan (observasi) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung dari 

unggahan foto di Instagram @victoriassecret dan videonya melalui situs 

Youtube. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa foto yang didapat 

dari akun Instagram @victoriassecret dan videonya yang diperoleh dari 

situs www.youtube.com melalui akun DJ Justin yang berjudul 

“Victoria’s Secret Fashion Show 2016. Data yang akan diteliti 

dikumpulkan dengan cara menangkap layar dokumentasi pada akun 

Instagram @victoriassecret dan videonya di-download dari Youtube. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka didapatkan melalui pencarian literatur-literatur dari 

beberapa buku pendukung, mencari informasi-informasi penting, dan 

penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini terkait ilmu 

komunikasi dan semiotika. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pemaknaan oleh Roland Barthes yang dikenal dengan model signifikansi dua 

tahap, yaitu mengintepretasikan tanda dalam dua tingkatan makna yaitu 

denotasi dan konotasi. Makna denotasi berarti makna tingkat pertama yang 

memiliki sifat objektif (first order) yang diberikan kepada tanda untuk 

mengaitkan secara langsung antara tanda dan realitas yang ditunjuk. Makna 

http://www.youtube.com/
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konotasi yaitu makna yang lebih mengacu pada nilai-nilai budaya dimana 

makna konotasi ada pada tingkatan kedua (second order) (Parwito, 2007 dalam 

Nurachmad, 2016). 

Semiotika Roland Barthes digunakan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis tanda-tanda pada film dengan menggunakan makna denotatif, 

konotatif, dan mitos. Kekuatan penggunaan semiotika oleh Roland Barthes 

berguna untuk membongkar struktur makna tersembunyi dalam tontonan, 

pertunjukkan sehari-hari dan konsep-konsep umum (Danesi, 2010). 

Tanda konotatif adalah tanda yang memiliki makna implisit, tidak pasti, 

tidak langsung yang kemungkinan terbuka dengan adanya penafsiran-

penafsiran baru. Dalam kerangka Roland Barthes, tanda konotatif identik 

dengan operasi ideologi atau yang disebut dengan “mitos”. Mitos memiliki 

fungsi untuk mengungkap dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai yang 

dominan yang berlaku pada suatu periode tertentu. Menurut Barthes, mitos 

adalah sebuah sistem komunikasi, sebuah pesan, dan suatu bahasa. Mitos 

merupakan perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk 

didalam masyarakat disebut dengan mitos. Mitos dalam pandangan Barthes 

adalah type of speech (gaya bicara) seseorang (Vera, 2015; dalam Rahmawati, 

2017).  
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Gambar 3.1 

Peta Tanda Roland Barthes 

 

(Sumber: PaulCobley&Litza Jansz, 1999; dalam Sobur, 2006: 69) 

  

Peta tanda Roland Barthes diatas dapat dilihat bahwa tanda denotatif (3) 

terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Namun, pada saat yang bersamaan pula, 

tanda denotatif juga merupakan tanda konotatif (4). Jadi, dalam pandangan Barthes, 

tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan akan tetapi juga memiliki 

kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.  Mitos dalam 

pandangan Barthes memiliki fungsi untuk mengungkap dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai yang dominan yang berlaku pada suatu periode tertentu. 

Dalam mitos memiliki tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Mitos dibangun 

oleh rantai pemaknaan yang sudah ada sebelumnya yang mana mitos merupakan 

sistem pemaknaan kedua.  

 Pada tahap signifikansi pertama (denotasi), semua tanda baik verbal 

maupun non-verbal ditampilkan sebagaimana adanya. Selanjutnya pada tahap 

signifikansi kedua (konotasi), proses penandaannya dibahas secara luas dan 

mendalam yang dikaitkan dengan aspek sosial, budaya, dan sistem nilai yang ada 

dimasyarakat (mitos). 
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 Untuk tujuan mempermudah peneliti membaca dan mencerna hasil 

pemaknaan foto dari akun Instagram, peneliti membuat tabel kerja sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Kerja Analisis Foto 

No. 

Visualisasi 

Setting Komposisi 

Type 

of 

Shot 

Wardrobe Gesture Ekspresi Angle 

        

        

(Sumber: Data Olah Peneliti) 

Setelah gambar dimasukkan dan dijelaskan, akan dilakukan identifikasi dari 

tanda yang melekat dalam visualisasi gambar. 

Untuk video dari Youtube, peneliti akan menyajikan data Victoria’s Secret 

Fashion Show 2016 kedalam tabel, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Penyajian Data Video 

No. 

Visualisasi 

Audio 
Setting Komposisi 

Type 

of Shot 
Wardrobe Gesture 

Ekspr

esi 
Angle 

         

         

 (Sumber: Data Olah Peneliti) 

 

1. Visualisasi    

 Gambar yang terbentuk dari beberapa konsep yang telah 

dirangkai. 

2. Setting   

 Menjelaskan waktu dan tempat yang sesuai dalam video. 
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3. Komposisi 

 Cara bagaimana gambar membagi sebuah bidang atau menata 

elemen-elemen yang ada pada gambar. 

4. Type of shot 

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar, 

harus diperhatikan ukuran gambar yang akan diambil, yakni: extreme 

close up, big shot, close up, medium close up, medium shot, medium 

long shot, long shot, extreme long shot, one shot, two shot, dan group 

shot. 

5. Wardrobe 

 Busana yang sedang dikenakan oleh objek. 

6. Gesture 

 Pose tubuh atau sikap seseorang yangmengandung suatu 

makna. 

7. Ekspresi 

 Mimik muka atau kesan wajah. 

8. Angle  

 Sudut pengambilan gambar yang menekankan pada posisi 

kamera. Ada lima macam angle, yaitu eye level, low angle, high 

angle, bird eye view dan frog eye view.  

9. Audio    

 Sound effect, dialog, maupun suara pendukung yang lainnya.  
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Sesuai acuan peta tanda oleh Roland Barthes, peneliti akan menganalisis 

denotasi, konotasi, dan mitos yang ada. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Tabel Analisis Semiotika 

Foto/Scene 
Denotasi 

Konotasi Mitos 
Penanda Petanda 

     

 

Analisis data selanjutnya dilakukan dengan pemaparan secara naratif agar 

lebih detail mengenai makna denotatif, konotatif dan mitos dengan latar belakang 

tabel semiotika diatas. Demikian dapat diketahui representasi standarisasi cantik di 

sosial media yang dilakukan oleh Victoria’s Secret dengan rumusan masalah yang 

ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana 

representasi standarisasi cantik dalam foto dan video di akun Instagram dan 

Youtube Victoria’s Secret. 

 

 

 

 

 

 

 

 


