
 

35 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk mengetahui bagaimana citra dibangun melalui teks yang memiliki unsur 

pemasaran sosial melalui penggambaran yang bersifat subjektif. Menurut 

Pujileksono (2015) pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data 

sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, dan 

non perhitungan numerik. 

Hasil pendekatan kualitatif tergantung pada tingkat pengetahuan dan 

pemaknaan peneliti. Pendekatan ini melihat suatu peristiwa dan berusaha 

mendeskripsikan peristiwa melalui kalimat. Tujuan pendekatan kualitatif ini adalah 

untuk menafsirkan realitas sosial atau fenomena sosial (Pujileksono, 2015). Melalui 

pendekatan ini, hasil analisis lebih bersifat subjektif dengan mengandalkan 

kemampuan peneliti. 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah interpretatif, dimana objek penelitian berupa teks 

dimaknai sendiri oleh peneliti. Interpretatif adalah suatu langkah untuk memperoleh 

makna terhadap suatu objek secara mendalam dan luas terhadap objek penelitian. 
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Tipe penelitian interpretatif menuntut peneliti untuk berargumentasi dalam 

memaknai objek yang diteliti. 

Peneliti menggunakan analisis naratif sebagai dasar penelitian. Dalam 

analisis naratif, teks dipandang sebagai sebuah cerita yang terdiri dari berbagai 

peristiwa yang disusun berdasarkan kaidah dan logika tertentu, serta memiliki plot 

atau alur, tokoh, dan karakter. Analisis naratif akan digunakan peneliti untuk 

mengetahui logika berfikir, makna, dan nilai yang ingin disampaikan oleh Unilever 

melalui artikel yang dimuat dalam kampanye BrightFuture, melalui 

brightfuture.unilever.co.id. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan artikel kampanye BrightFuture 

oleh Unilever yang terdapat pada laman brightfuture.unilever.co.id sebagai ruang 

lingkup penelitian. Dalam laman tersebut terdapat 88 artikel yang tersebar di enam 

(6) sub-menu yang sesuai dengan tema masing-masing. Keenam sub-menu tersebut 

antara lain: Semua, Selamatkan Iklim, Pemimpin Masa Depan, Aktifitas Sunlight, 

Temukan Caranya dan Misi Sosial Brand. 

Kemudian, peneliti mengerucutkan kembali jumlah artikel dengan membuat 

beberapa kriteria, yaitu: 

a. Artikel terdapat pada sub-menu Aktifitas Sunlight. 

Pada sub-menu Aktifitas Sunlight, artikel-artikel yang ada berupa 

kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan yang dapat dilakukan oleh 

pembaca dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. Pada topik 

ini, terdapat kesamaan antara identitas Unilever, sebagai salah satu 



37 
 

 

perusahaan yang bergerak dibidang kebutuhan sehari-hari, dengan isu yang 

hendak dimunculkan. Sehingga, kesamaan tersebut dapat membentuk 

makna tersendiri di benak khalayak. 

b. Mengandung karakteristik narasi  

Karakteristik tersebut antara lain (Eriyanto, 2013): Pertama, peristiwa 

atau kejadian yang ada merupakan sebuah rangkaian. Kedua, rangkaian 

peristiwa tersebut mengikuti logika tertentu, urutan atau sebab akibat 

tertentu sehingga berkaitan secara logis. Ketiga, dalam narasi, peristiwa 

tidak ditulis lengkap, namun terdapat proses pemilihan dan penghilangan 

bagian tertentu dari peristiwa tersebut. 

Kriteria ini didasarkan pada pemilihan teks yang dapat dianalisis 

melalui analisis naratif. Dengan melakukan pembatasan melalui kriteria ini, 

peneliti dapat menggunakan metode analisis naratif untuk meneliti teks. 

Melalui dua kriteria di atas, peneliti mendapatkan 10 artikel yang kemudian 

akan diteliti. Artikel tersebut antara lain: 

No. Judul Artikel 

1. Mengelola Sampah Tanpa Menunggu Petugas Sampah 

2. Mengelola Sampah dengan Lebih Ekonomis 

3. Bank Sampah Solusi Masalah Sampah Ibu Kiki 

4. Kader Posyandu Bantu Tularkan Kebiasaan Hidup Sehat 

5. Keluarga Bapak Rahmad Winarno Sebarkan Kebiasaan Baik 

6. Ajarkan Kebiasaan Jaga Kesehatan Kepada Anak 
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7. Sarapan Sederhana namun Tetap Bergizi 

8. Mengajarkan Anak Gosok Gigi 

9. Toilet Bersih dan Higienis, Keluarga Lebih Senang 

10. Mengajarkan Kebiasaan Baik Bisa Dilakukan Dimanapun 

Tabel 1 : Daftar artikel yang akan diteliti 

 

3.4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, 

yaitu: 

3.4.1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari artikel yang menjadi salah satu bagian dari 

kampanye BrightFuture oleh Unilever. Artikel tersebut dapat diakses melalui laman 

brightfuture.unilever.co.id. 

3.4.2. Data Sekunder 

Untuk mendukung data primer, peneliti juga menambahkan data-data yang 

dapat diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, artikel, maupun jenis teks yang lain. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi terhadap artikel yang 

akan dianalisis. Kemudian membagi artikel tersebut menjadi satuan analisis yang 

lebih kecil yang dapat berupa kalimat, dan paragraf. Pembagian ini didasarkan pada 
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makna yang terbentuk dari rangkaian atau relasi antara kata, kalimat, gambar, dan 

adegan. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan salah satu bagian penting yang dapat menentukan 

hasil penelitian. Ketika data diperoleh, diperlukan teknik analisa data yang tepat 

sebagai alat untuk memahami suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan oposisi biner, salah satu buah pemikiran dari Levi-Strauss. 

Oposisi biner membagi narasi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Unsur 

ini dipandang oleh oposisi biner kedalam dua sisi yang saling bertentangan. 

Jonathan Culler, yang dikutip oleh Eriyanto (2013: 166), berpendapat oposisi biner 

adalah aspek paling penting yang bisa menyingkap bagaimana manusia berfikir, 

memproduksi makna dan memahami realitas. 

Levi-Strauss menggambarkan suatu teks menjadi dua garis, sisi ordinal (x) 

dan vertikal (y). Sisi ordinal adalah relasi sintagmatik yang memberi informasi 

mengenai apa yang terjadi dalam teks. Sedangkan sisi vertikal adalah relasi 

paradigmatic, yang memperlihatkan struktur yang lebih dalam, yang dapat berupa 

makna dari teks. 

Metode oposisi biner ini digunakan peneliti untuk mencari makna-makna 

yang terdapat dalam artikel. Kemudian, makna yang telah ditemukan tersebut 

digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana format pembentukan citra melalui 

artikel tersebut.  
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3.7. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan Menemukan Siklus Kesamaan Data. Bungin (2007) mengatakan: 

Peneliti selalu menemukan data baru di awal penelitiannya, dan akan terus 

melakukan penelitian, karena informasi yang ingin diperoleh masih banyak. Namun, ketika 

suatu saat peneliti menemukan kesamaan pada data yang diperoleh sebelumnya, hingga 

pada beberapa penelitian selanjutnya. Kemudian, peneliti menguji keabsahan data dengan 

perbandingan antara hasil yang ia peroleh selama ini, dengan data yang baru saja ia peroleh. 

Jika tetap sama, peneliti dapat mengakhiri penelitiannya. 

Data, dalam penelitian ini, adalah oposisi biner yang ada dalam narasi/teks 

yang diteliti. Dalam sebuah teks memungkinkan terdapat beberapa oposisi biner 

yang tersebar didalamnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyaknya 

oposisi biner yang dapat ditemukan dari seluruh teks yang akan diteliti. 

Rangkaian oposisi biner tersebut merupakan sebuah pesan yang dapat 

ditangkap oleh pembacanya. Dengan keberagaman oposisi yang coba disampaikan, 

akan memunculkan banyak pesan yang diterima pembaca. Akibatnya, pesan-pesan 

yang hanya beberapa kali muncul menjadi hal yang kurang dapat diperhitungkan. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan siklus kesamaan data yang bertumpu pada 

seberapa sering sebuah oposisi dan relasi muncul dari sejumlah teks yang diteliti. 

Dengan siklus kesamaan data ini, peneliti dapat menemukan oposisi juga 

dengan pesannya yang berperan dalam pembentukan citra perusahaan. Sehinga, 

setidaknya oposisi harus memiliki oposisi yang serupa untuk selanjutnya dapat 

diteliti lebih lanjut. 

 


