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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Semiotik, dimana peneliti 

memerhatikan, mengiterpretasi dan memahami stimulasi dari realita yang ditemui serta 

mengabaikan stimulasi lain, lalu peneliti berperilaku sesuai dengan prespektif itu. Pendekatan 

semiotik akan mengupas makna kedua iklan rokok ’76 versi “rokok membunuhmu’’ dan rokok 

surya 12 ‘’extanted’  berdasarkan teori semiotik Barthes, sekaligus menuangkan makna 

berdasarkan tanda di setiap data penelitian 

A.Pendeatan dan Tipe penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pendekatan penelitian kualitatif interpretatif, 

atau sering disebut dengan humanistic scholarship. Jika pendekatan kualitatif bertujuan membuat 

standarisasi observasi maka pendekatan interpretatif berupaya menciptakan interpretasi. 

Pendekatan interpretatif memandang metode penelitian ilmiah tidaklah cukup untuk dapat 

menjelaskan 'misteri' pengalaman manusia sehingga diperlukan unsur manusiawi yang kuat 

dalam penelitian. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup penelitian pada Stasiun Televisi 

yang menampilkan iklan rokok ’76 versi “rokok membunuhmu’’ dan rokok surya 12 ‘’extanted’. 

Dalam hal ini makna perlawanan yang disebut merupakan bentuk perlawanan yang di lakukan 

dari kedua iklan tersebut dimana iklan yang merokok membunuhmu dan iklan rokok surya 12 

memiliki kesamaan dalam tanda perlawanan, makna perlawanan yang disebut merupakan bentuk 

perlawanan  yang menghamburkan isu kepada publik. Dari dokumentasi yang menjadi objek 
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penelitian (vidio iklan 76 ‘merokok membunuhmu dan surya 12  kemudian mereduksi setiap 

bagian dari vidio yang relevan dengan makna pesan dalam penelitian ini. Yang dimaksud makna 

pesam dalam penelitian ini adalah makna teks yang menghamburkan realitas.   

.   

C. Sumber Data 

Data dibedakan menjadi dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan 

penulis berupa iklan yang diambil dari iklan rokok di televisi, yaitu iklan rokok ’76 versi “rokok 

membunuhmu’’ dan rokok surya 12 ‘’extanted’. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain atau data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup artikel, jurnal,  foto-foto, vidio dan 

dokumen terkait. 

D. Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang diambil dari tayangan televisi 

yang berupa iklan rokok ’76 versi “rokok membunuhmu’’ dan rokok surya 12 ‘’extanted’. Oleh 

sebab itu metode yang dipilih adalah metode pencatatan dan teknik observasi atau pengamatan. 

Data kata-kata, kalimat dan tayangan yang sudah diamati dan dipilih berdasarkan pemilahan 

tertentu. Kriteria pemilihan data mencakup persamaan dan perbedaan adanya penanda dan 

petanda, konotasi dan denotasi, ikon, indeks, simbol serta adanya power relation yang terbangun 

antar produsen dan konsumen. Kemudian data dari hasil pemilahan tadi dimasukkan ke dalam 

kartu data. 
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E. Analisis Data 

 

Teknik Analisis Data adalah menggunakan Semiotika Model Roland Barthes seperti 

Makna Denotasi, makna konotasi dan mitos yang digunakan untuk memahami makna tanda-

tanda yang terkandung dalam setiap scene pada iklan rokok Djarum 76  dan iklan rokok Surya 12 

versi “extanted’’ barthes menyebutnya sebagai denotasi yaitu makna paling nyata dari tanda . 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan beberapa signifikasi tahap 

yang kedua , hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya . Sedangkan mitos menurut Roland 

Barthes adalah keberadaan fisik tanda (denotasi) dan konsep mental (konotasi), yang 

menjelaskan beberapa aspek dari sebuah realitas 

 

Tabel III.1 

Tabel kerja Pemaknaan Roland Barthes 

 

 

Tanda Denotasi Konotasi 

   

 

 

 

Dalam tabel pemaknaan Diatas tanda tersebut dianalisi dalam sudut pandang denotasi dan 

konotasinya sehingga memperjelas makna dan pengertian dari tanda yang ada didalam iklan. 

Sedangkan mitos akan dideskripsikan  dibawah tabel kerja pemaknaan Barthes 
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Keseluruhan teks yang terdapat dalam elemen visual yang terdapat pada beberapa shot yang  

mengandung makna dari tanda-tanda dalam iklan Rokok Djarum 76 dan iklan Rokok Surya 12 

menggunakan salah satu Shoot gambar yang dipilih ,  

 


