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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu 

peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti sikap 

atau tindakan, motivasi untuk mendeskripsikan suatu aktivitas sosial 

(Moleong, 2005 dalam Herdyansyah, 2010: 9). 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis semotika tipe interpretatif yang 

memaparkan data secara naratif untuk menginterpretasikan karakter anak 

dalam iklan susu formula SGM dan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pola asuh dari tahun ke tahunnya. Dasar penelitian ini adalah 

semiotika. Preminger (2001: 89) mengatakan, “Semiotik adalah ilmu 

tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena 

sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik 

itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti” (Sobur, 2006: 96).  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan: 
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1. Pengamatan (observasi)

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung dari 

iklan susu formula SGM 3 versi pohon strawberry, SGM Eksplor 

Presinutri+ versi berangkat sekolah dan SGM Eksplor Presinutri+ 

berdua jadi hebat yang diunduh melalui situs youtube. 

2. Dokumentasi

Dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa videonya 

yang diperoleh melalui situs www.youtube.com. Data yang akan 

diteliti dikumpulkan dengan cara menangkap layar dokumentasi 

pada video yang di unduh dari youtube. 

3. Studi Pustaka

Studi pustaka didapatkan melalui pencarian literature-

literatur dari beberapa buku pendamping, mencari informasi-

informasi penting dan penelitian-penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini terkait ilmu komunikasi dan semiotika. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya 

yaitu mengungkap makna produk SGM sebagai representasi anak 

berkarakter dalam iklan susu formula SGM 3 versi pohon strawberry, 

SGM Eksplor Presinutri+ versi berangkat sekolah, SGM Eksplor 

Presinutri+ versi berdua jadi hebat. 

http://www.youtube.com/
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3.5 Unit Analisis 

Menganalisis scene pada iklan susu formula SGM 3 versi Pohon 

Strawberry, SGM Eksplor Presinutri+ versi Berangkat Sekolah dan SGM 

Eksplor Presinutri+ versi Berdua Jadi Hebat. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menggunakan semiotika Roland Bathes, pada teorinya Barthes 

mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat 

denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan tingkat pertandaan yang mana 

menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda pada realitas, 

menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. Konotasi sendiri 

merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara 

penanda dan petanda yang didalamnya beroperasi makna yang tidak 

eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti (Kusumarini, 2006). Menurut 

Barthes, mitos juga merupakan aspek lain dari penandaan, mitos ini 

terletak pada tingkat kedua penandaan, setelah terbentuk sistem sign-

signifier-signified, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang 

kemudian mempunyai petanda kedua dan membentuk tanda baru 

(Machmud, 2016: 211). 

Untuk menganalisis pesan-pesan yang disampaikan pada iklan, 

digunakan teori produksi pesan, teori produksi pesan terdiri dari tiga tipe. 

Tipe pertama yaitu penjelasan karakter, yang mana fokus pada 

karakteristik individu yang statis dan karakteristik tersebut berhubungan 

dengan faktor lainnya. Teori tersebut menyimpulkan ketika seseorang 
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memiliki beberapa karakter kepribadian, seseorang tersebut cenderung 

berkomunikasi dalam beberapa cara atau menghasilkan beberapa jenis 

pesan.  Tipe kedua yaitu penjelasan tingkah laku, teori ini cenderung fokus 

pada tipe tingkah laku, bagaimana tingkah laku tersebut berkembang dan 

bagaimana beberapa tingkah laku berhubungan dengan tingkah laku 

lainnya, perasaan, pikiran dan karakter. Tipe ketiga yaitu penjelasan teori, 

yang mana mencoba menangkap mekanisme dari pemikiran. Teori 

tersebut fokus pada informasi yang diperoleh dan terstruktur, bagaimana 

memori digunakan, bagaimana orang memutuskan untuk bertindak, 

bagaimana pesan dibentuk untuk mencapai tujuan dan berfokus pada hal 

lain yang sama (Littlejohn, 2002: 94). 

Disebutkan pada teori tipe pertama, karakteristik individu 

bersifat statis yang mempunyai arti yaitu karakter yang disebabkan faktor 

genetis dan cenderung menetap dalam dirinya, baik itu karakter yang 

bersifat positif maupun negatif. Ada pula karakteristik individu bersifat 

dinamis yaitu karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan yang cenderung 

berubah pada saat atau waktu-waktu tertentu (Kompasiana, 2015). 

Kemudian digunakan teknik verbal dalam periklanan, teknik 

tersebut banyak digunakan oleh pengiklan untuk mewujudkan tujuannya 

yaitu pesan tersampaikan kepada khalayak, secara lebih umum untuk 

memasukkan produk ke dalam kesadaran sosial. Beberapa teknik verbal 

tersebut, yaitu: 
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1. Jingle dan Slogan: Keduanya meningkatkan ingatan akan produk.

Contohnya Have a great day, at McDonald’s; Join the Pepsi 

Generation. 

2. Penggunaan bentuk kata perintah: Menciptakan efek berupa nasihat

yang datang dari sumber berwenang yang tak nampak. Contohnya 

Drink Milk, love life; Trust your senses. 

3. Formula: Formula menciptakan efek dimana pernyataan tanpa makna

terdengar seperti mengandung kebenaran. Contohnya Triumph has a 

bra for the way you are; A Volkswagen is a Volkswagen.  

4. Aliterasi/pengulangan huruf awal: Pengulangan bunyi dalam slogan

atau jingle meningkatkan kemungkinan sebuah merk diingat dan 

dibubuhi oleh sifat puitis. Contohnya The Superfree sensastion 

(pengulangan huruf s); Guiness is good for you (pengulangan bunyi g). 

5. Ketiadaan bahasa: Beberapa iklan secara strategis menghindari

penggunaan bahasa apapun, dan menimbulkan implikasi yang 

menyiratkan bahwa produk sudah berbicara untuk dirinya sendiri. 

6. Penghilangan dengan sengaja: Hal ini memaksimalkan fakta bahwa

pernyataan penuh rahasia seperti Don’t tell your friends about….; Do 

you know what she’s wearing? Akan merebut perhatian orang. 

7. Metafora: Metafora menciptakan pencitraan kuat bagi produk.

Contohnya Come to where the flavor is…Marlboro country. 

8. Metonimi: Metonimi juga menciptakan pencitraan yang kuat bagi

produk. Contohnya Bring a touch of Paris into your life (Danesi, 2011: 

307-308). 
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Gambar 3.1 

Tabel Peta Penanda Roland Barthes 

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

Data yang ada pada video iklan susu formula SGM versi “Pohon 

Strawberry”, SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berangkat Sekolah”, dan 

SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berdua Jadi Hebat” akan disajikan 

kedalam tabel, sebagai berikut: 

Visual Audio 

Shot Type of 

Shot 

Wardrobe Ekspresi Gesture Setting Komposisi Dialog Sound Effect 

Tabel 3.1 

Tabel Penyajian Data 

 (Sumber: Data Olah Peneliti) 

1. Visual

Gambar yang terbentuk dari beberapa konsep yang telah dirangkai. 
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2. Audio

Sound effect, dialog, maupun suara pendukung yang lainnya. 

3. Scene

Mendefinisikan tempat atau setting dimana kejadian itu berlangsung. 

Dalam satu scene, bisa terdiri dari satu shot atau bahkan gabungan 

beberapa shot yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan jalan 

cerita. 

4. Type of Shot

Teknik pengambilan gambar yaitu teknik untuk memilih luas area 

frame 

5. Wardrobe

Menurut Umbara (2001:143) dalam Irawan (2007), Wardrobe 

memiliki arti yaitu lemari dinding tempat menyimpan pakaian. Dalam 

istilah televisi dan film, wardrobe langsung dikaitkan pada masalah 

pakaian atau kostum pemain itu sendiri, bukan tempat 

penyimpanannya. 

6. Ekspresi

Pengungkapan atau proses menyatukan (yaitu menyatakan atau 

memperlihatkan maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya). 

7. Gesture

Suatu bentuk komunikasi non verbal dengan gerakan tubuh yang 

mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu. 

8. Setting

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

Penyusunan dan pengaturan objek gambar yang digunakan sebagai 

model gambar agar terlihat menarik dan indah. 

10. Dialog

Percakapan dimana pemain berbicara dengan satu orang lain atau 

bahkan lebih. 

11. Sound Effect

Merupakan suara yang ditimbulkan untuk menyertai atau mendukung 

suatu adegan, baik dalam film, panggung, ataupun pertunjukan yang 

lainnya 

Analisis data selanjutnya dilakukan dengan pemaparan secara 

naratif agar lebih detail mengenai makna denotatif dan konotatif 

dengan latar belakang tabel peta penanda semiotika Roland Barthes 

diatas. Demikian dapat diketahui sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu apa makna produk SGM 

sebagai representasi anak berkarakter. 




