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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Semiotika Roland Barthes Sebagai Metode Penelitan  

Semiotika untuk studi media massa tidak saja terbatas pada suatu 

kerangka teori, namun sekaligus juga bisa menjadi suatu metode analisis 

(Sobur, 2012: 114). Penelitian ini menggunakan metode semiotika Roland 

Barthes yang dikembangkan dari pandangan Saussure. 

Kurniawan (2001, dalam Vera, 2014: 26) mengungkapkan bahwa 

semiologi (sebutan semiotika bagi Barthes) menurut Barthes hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). 

Memaknai, dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan. 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam 

hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi 

sistem struktur dari tanda. Barthes, dengan demikian melihat signifikasi 

sebagai sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah 

terstruktur. Signifikansi tak terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain 

di luar bahasa. Barthes menganggap kehidupan sosial sebagai sebuah 

signifikasi yang apapun bentuknya merupakan sistem tanda tersendiri. 

Barthes kemudian merancang model sistematis yang dengan model ini 

proses negosiasi, ide pemaknaan interaktif dapat dianalisis. Inti dari teori 

tersebut adalah dua tahapan signifikasi. Tatanan signifikasi yang pertama 

adalah studi yang dilakukan Saussure. Tatanan ini menjelaskan relasi antara 

penanda (signifier) dan petanda (signified) di dalam tanda, dan antara objek 

yang diwakilinya (its referent) dalam realitas eksternalnya. Barthes 
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menyebutnya sebagai denotasi. Denotasi merujuk pada apa yang diyakini akal 

sehat/orang banyak (common-sense), makna yang teramati dari sebuah tanda 

(Fiske, 2014: 140). 

Yang perlu diperhatikan dalam metode Barthes seperti yang telah 

dijelaskan adalah peran pembaca (the reader). Konotasi yang merupakan sifat 

asli dari tanda tetap membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. 

Cobley dan Jansz (1999) (dalam Sobur 2009: 68-69) menjelaskan tatanan 

kedua dari sistem pemaknaan yang dibangun di atas sistem denotasi. Sistem 

tatanan kedua ini oleh Barthes disebut konotasi. Konotasi merupakan penanda 

yang secara bersamaan merupakan tanda denotasi yang terdiri dari penanda 

dan petanda. 

Konotasi merupakan istilah yang digunakan Barthes untuk menjelaskan 

salah satu cara dari tiga cara kerja tanda ditahap kedua signifikasi tanda. 

Konotasi menjelaskan interakasi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pengguna dan nilai-nilai budaya mereka. Bagi 

Barthes, faktor utama dalam konotasi adalah penanda dalam tatanan pertama. 

Penanda di tatanan pertama adalah tanda konotasi (Fiske, 2014: 141) 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai 

keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, 

artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam 

semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tatanan pertama, 

sedangkan konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi 

dapat dikatakan merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi 

merupakan makna subjektif dan bervariasi (Vera, 2014: 28) 
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Gambaran awal tentang dua tatanan signifikasi barthes dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

1. Signifier (penanda) 2. Signified (Petanda) 
 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 
 

4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif) 
5. Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

 
Bagan 1: Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Paul Cobley dan Litza Jans (1999) (dalam Sobur, 2009: 69) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konotasi merupakan penanda 

yang secara bersamaan merupakan tanda denotasi yang terdiri dari penanda 

dan petanda. Peta diatas menunukan bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Namun pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4).  

Seperti yang dikemukakan Vera (2014), bahwa belajar dari pandangan 

Saussure, Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan petanda 

tidak terbentuk secara alamiah, melainkan terjadi melalui kesepakatan 

konvensi sosial (arbiter). Penyempurnaan yang dilakukan Barthes dalam 

mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif, berangkat dari 

penandaan Saussure yang ditekankan pada tataran denotatif. Selain 
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mengembangkannya pada tatanan konotatif, Barthes juga melihat aspek lain 

dari penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. 

Sebelum membahas mitos dalam metode semiotika Barthes, perlu 

dipertegas pengertian mitos yang dipahami dalam masyarakat umum, dan 

mitos yang dimaksud oleh Barthes. Dalam masyarakat umum pengertian 

mitos dapat kita contohkan dalam pernyataan berikut; “Indonesia akan 

dipimpin oleh orang yang namanya berakhiran no, to, no, go, ro 

(notonogoro)” atau bagi kaum hawa “menyapu bersih agar suami tidak 

brewok”. Mitos dalam pengertian masyarakat luas menunjukan 

ketidakpercayaan penggunanya. 

Barthes menggunakan mitos sebagai orang yang memercayainya, dalam 

pengertian sebenarnya. Mitos adalah sebuah cerita di mana suatu kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Mitos 

primitif adalah mengenai hidup dan mati, manusia dan Tuhan, baik dan 

buruk. Sementara mitos terkini adalah soal maskulinitas dan feminitas, 

tentang keluarga, tentang kesuksesan tentang ilmu pengetahuan dan 

sebagainya. Mitos, bagi Barthes, sebuah budaya cara berpikir tentang sesuatu, 

cara mengonseptualisasi atau memahami hal tersebut. Barthes melihat mitos 

sebagai mata rantai dari konsep-konsep yang berelasi (Fiske, 2014: 143-144). 

Mitos dalam pandangan Barthes, seperti di jelaskan Vera (2014), 

merupakan bahasa. Dari pandangan tersebut mitos berarti suatu sistem 

komunikasi dan sebuah pesan. Mitos dalam metode semiotika Barthes 

tersebut merupakan pengembangan dari konotasi. Singkatnya, konotasi yang 

sudah terbentuk lama dan menjadi pandangan masyarakat merupakan mitos. 
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Bagi Barthes mitos adalah sistem semiologis berupa sistem tanda-tanda yang 

dimaknai manusia. 

Contoh mitos yang dikemukakan Barthes (dalam Vera, 2014), anggur 

(wine) dalam tatanan signifikasi pertama (denotasi) bermakna sebagai 

minuman beralkohol dari fregmentasi anggur. Pada signifikasi kedua 

(konotasi) anggur dimaknai sebagai suatu ciri „ke-Pranci-san‟ yang diberikan 

masyarakat dunia pada jenis minuman ini. Ketika berbicara wine, maka 

fikiran masyarakat dunia penikmatnya akan tertuju pada negara Prancis, 

padahal banyak negara lain yang memproduksi minuman tersebut. Contoh 

Barthes ini melihatkan bahwa suatu gejala budaya dapat memperoleh 

konotasi sesuai dengan sudut pandang masyarakat. Jika konotasi telah mantap 

maka akan menjadi mitos. 

Konotasi dalam kerangka signifikasi Barthes identik dengan operasi 

ideologi yang disebut dengan mitos. Ini kemudian berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode. Penempatan ideologi dengan mitos dikarenakan 

baik dalam mitos maupun ideologi, terjadi hubungan penanda konotatif dan 

petanda konotatif yang termotifasi (Sobur, 2009). 
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Rumusan terkait signifikasi dan mitos Barthes dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bagan 2: signifikasi tatanan kedua Roland Barthes 
Sumber: John Fiske (2014: 145) 

Bagan diatas menjelaskan bahwa signifikasi pada tatanan pertama 

merupakan hubungan antara penanda dan petanda yang merupakan denotasi. 

Signifikasi tatanan kedua menggunakan istilah konotasi, yang berarti makna 

subjektif atau paling tidak intersubjektif. Makna ini berhubungan dengan isi 

tanda yang berkerja melalui mitos. Mitos merupakan lapisan pertana yang 

paling dalam (Vera: 2014) 

Konotasi berkerja dalam tingkat subjektif yang kehadirannya tidak 

disadari. Sebagai fakta denotasi pembaca memiliki kemudahan dalam 

membaca konotasi. Ini yang membuat salah satu tujuan analisis semiotik 

adalah untuk menyediakan metode analisis dan kerangka berpikir untuk 

mengatasi salah baca. Pada signifikasi tatanan kedua yang berhubungan 

dengan isi, tanda berkerja melalui mitos.  
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Metode penelitian semiotika dari Roland Barthes sebagaimana yang telah 

dijelaskan, memungkinkan penerapan yang mana saja sesuai kebutuhan 

peneliti (Vera: 2014). 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Bodgan dan Taylor (1975, dalam Moleong, 2013) menjeleskan bahwa metode 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta prilaku 

yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller (1986, dalam Moleong: 2013), 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengerahuan sosial 

yang secara mendasar bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun peristilahannya. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, penelitian kualitatif adalah 

penelitian interpretatif dengan menggunakan berbagai penafsiran yang 

melibatkan banyak metode. Penelitan kualitatif bersifat empiris, yang 

pengamatan atas data berdasarkan pada ungkapan subjek penelitian, 

sebagaimana yang dikendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian (Mulyana, 

2013). 

Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat mendeskripsikan 

dengan jelas tanda-tanda dalam video fun campaign Cameo Project. Dengan 

metode ini peneliti hendak memahami tanda-tanda denotasi dan konotasi 

yang ada dalam video kampanye Cameo Project. 

Dalam analisis semiotika, metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif. Ini karena asumsi dasar semiotika adalah studi tentang tanda dan 
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maknanya yang bersifat subjektif. Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang bersifat subjektif karena instrumen penelitiannya adalah 

peneliti sendiri (Vera, 2014). 

3.3 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif interpretatif. Sobur (2012) 

menjelaskan bahwa analisis semiotik dalam metode penelitian adalah 

interpretatif. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tanda-tanda 

kampanye negatif dalam video Channel Youtube Cameo Project berjudul: 

Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi?. Data-data seperti gambar, 

musik, unsur-unsur audio dan visual lainya, serta data pendukung lainnya, 

akan diteliti dan interpretasikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Penelitian ini juga berdasarkan pada metode dua tatanan semiotika 

Roland Barthes seperti yang telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka. 

Tanda-tanda dalam video Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? akan 

dikelompokkan ke dalam tanda denotasi, konotasi, dan mitos (dalam 

pengertian Barthes). Mitos tidak selalu akan menjadi bagian kelompok dari 

tanda-tanda yang dikumpulkan. Ini karena adanya kemungkinan bahwa tanda-

tanda dalam video tersebut tidak mengandung mitos (dalam pengertian 

Barthes). 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Unit Analisis 

Ruang lingkup penelitian ini adalah video Channel Youtube Cameo 

Project berjudul: Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? berdurasi 7 

menit 46 detik. Unit Analisis data dalam penelitian ini adalah potongan-

potongan gambar atau visual, audio, wardrobe, akting, setting, type of shot, 
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angle, dan lighting yang terdapat dalam video Ketika Harus Memilih 

Prabowo atau Jokowi? 

3.5 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari video Channel YouTube Cameo Project 

berjudul Ketika Harus Memilih Prabowo atau Jokowi? Data yang 

didapatkan berupa potongan-potangan gambar seta unsur audio yang 

terdapat pada video tersebut. 

2. Data Skunder 

Sebagai pendukung dan pelengkap data primer dalam penelitian ini, 

data skunder diambil dari situs-situs berita online, dan buku-buku. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemaknaan dua tahap tanda dari metode semiotika Roland Barthes seperti 

yang telah dikemukakan sebelumya. Tahap pertama peneliti memaknai tanda 

secara denotasi. Pada tahap denotasi tanda dimaknai objektif atau memaknai 

tanda dengan menghubungkannya secara langsung terhadap realitas yang 

ditampilkan.  
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Analisis tahap pertama ini dilakukan seperti pada tabel berikut: 

Shot 
Audio 

Visual 
Dialog Jingle 

  

 

Setting: 

 
Akting: 

 

Wardrobe: 

 

Angle kamera : 

 

Type of shot : 

 

Lighting : 

 

 
Tabel 3.1 Tabel kerja analisis tahap awal. 

Setelah menganalisis tanda sebagai representasi realitas pada tahap 

pertama, peneliti kemudian menganalisis tanda dalam video tersebut ke dalam 

tabel pemaknaan tahap kedua. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahap 

kedua tanda dimaknai secara konotasi yang berarti membaca makna subjektif 

atau intersubjektif. Makna berhubungan dengan isi tanda yang berkerja 

melaui mitos (dalam pandangan Barthes). 

Tabel 3.2 signifier - signified 

Penanda Petanda 
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Tabel 3.3 Denotative Sign ( Tanda Denotatif ) 

Tanda Makna Denotatif 

  

  

 
 

  

 

Tabel 3.4 Connotative-signifier 

Penanda Penanda Konotatif 

  

  

 
 

  

 

Tabel 3.5 Connotative-signified 

Petanda Petanda Konotatif 

  

  

 
 

  

 

 




