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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa dan menafsirkan 

mengenai masalah yang terjadi dalam sebuah penelitian. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, sikap, aktivitas sosial, peristiwa, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil dari penelitian ini 

adalah data, mencakup deskripsi dalam konteks yang detail dan disertai dengan 

wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen

122. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif. Menurut 

Philiang,kualitatif interpretatif memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai 

objek kajian, serta bagaimana peneliti dapat menafsirkan, mengartikan dan 

memahami tentang kode dibalik tanda dan teks tersebut123. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis semiotika Rolland Barthes. 

Menurut Sobur analisis semiotika merupakan sebuah cara untuk membongkar 

sesuatu yang tersembunyi ketika mendengar suatu naskah124. Peneliti memilih dasar 

122 Muslimin Machmud, Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan prinsip Dasar Penelitian 
Ilmiah (Malang : Selaras, 2016) hlm 51 
123 Raras Rininta, "Representasi Persepsi Perempuan Dalam Iklan Komersial Produk Pria" (Malang, 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2017) 
124 Sobur, Op. Cit 



 

77 
 

penelitian ini didasari oleh tujuan peneliti yaitu ingin membongkar simbol sebagai 

wujud perempuan pada zaman Renaissance dalam photo story fine art karya Mukti 

Echwantono. Dimana simbol-simbol tersebut akan diungkap melalui mitos125. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus pada penelitian ini adalah photo story Fine Art berjudul Ophelia yang 

di unggah dalam akun Facebook pribadi Mukti Echwantono. Foto dengan tema 

Ophelia ini berjenis photo story yang memiliki beragam jenis angle, gesture, shot, 

setting, dan wardrobe yang berbeda. Beberapa foto berwarna hitam putih dengan 

latar tempat/setting yang sama. Peneliti memilih foto yang berhasil memenangkan 

majalah Niepce Book, berwarna hitam putih dan model yang membawa bunga 

mawar putih untuk diteliti. Berdasarkan dari kriteria tersebut, peneliti mendapatkan 

total sebanyak 6 foto dari 44 foto untuk diteliti. 

Dokumentasi yang diteliti meliputi gambar dan caption. Berdasarkan sudut 

pandang visual, peneliti akan memfokuskan pada angle, gesture, shot, setting, dan 

wardrobe. Selain itu, peneliti juga menganalisa caption pada unggahan. Caption 

dipilih karena dapat membantu peneliti memperkuat memahami makna simbol 

yang muncul dalam foto. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat penelitian. 

Melalui pendekatan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian merupakan deskripsi 

interpretasi, dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

setiap objek yang ditelitinya. Instrumen atau alat penelitian dalam karya tulis ini 

melibatkan peneliti sebagai alat pengumpul datanya. Pengamatan terhadap foto 

                                                             
125 Sobur, Op. Cit hlm 71 
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dalam penelitian ini merupakan pengamatan dengan observasi langsung yang tidak 

berperan. Artinya, penelitian ini kehadirannya tidak disadari oleh subjek yang 

diamati126. 

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat human instrument, 

yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Penelitian kualitatif dimaknai bahwa dimana 

permasalahannya masih belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen 

adalah peneliti itu sendiri127. 

3.5 Unit Analisis Data 

Unit analisis adalah apa yang di observasi, dicatat, dan dianggap sebagai 

data. Unit analisis merupakan pemisah antara batas-batas dan mengidentifikasikan 

untuk analisis selanjutnya. Secara singkatnya unit analisis digambarkan sebagai 

bagian apa dari isi yang diteliti dan digunakan untuk menyimpulkan isi dari suatu 

teks. Bagian ini dapat berupa kata, kalimat, potongan adegan dan foto 

(Kripperdorff, 2007 dalam Eriyanto, 2015). 

Penelitian ini menggunakan unit analisis data yaitu foto dan caption. Foto 

dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil yang direkam dari kamera yang 

menyampaikan sebuah cerita. Unggahan berupa foto di akun Facebook Mukti 

Echwantono ini menyampaikan pesan dan simbol yang dapat dianalisis. 

Penambahan caption dimaksudkan untuk membantu memahami interpretasi makna 

simbol yang muncul pada foto. 

                                                             
126 Machmud, Op. Cit hlm 51-52 
127 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D (Bandung : ALFABETA) hlm 222 



 

79 
 

3.6Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian yang akan diteliti menggunakan teknik dokumentasi. 

Dokumentasi akan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data diperoleh 

langsung dari observasi objek penelitian dengan cara mengamati dan menganalisa 

data, foto-foto tersebut didapatkan langsung melalui pemilik foto. Foto tersebut 

didapatkan dari media sosial Facebook pribadi fotografer. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotika dari Roland Barthes.Semiotika Barthes memiliki suatu sistem tanda yang 

memuat signifier (penanda) dan signified (petanda). Penanda dan petanda 

merupakan bagian dari tanda denotatif, dimana hasil dari pemaknaan petanda dan 

penanda akan menghasilkan tanda. 

 

Gambar  3.1 Tabel semiotika Roland Barthes yang diadaptasi ulang oleh 

John Fiske 

Dari tabel diatas, analisis semiotik dari Roland Barthes menggunakan 

penekanan pada pemaknaan sistem tanda, terdapat dua tananan tingkatan, denotasi, 

dan konotasi yang akan menghasilkan mitos. Pada tatanan pertama, yaitu denotasi 
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terdiri dari penanda dan petanda. Penanda merupakan sesuatu yang terlihat, atau 

memang ada (realitas). Sedangkan petanda diartikan sebagai bagaimana wujud dari 

penanda itu digambarkan. Denotasi menghasilkan yang pasti, langsung dan jelas, 

denotasi ditelaah secara bahasa. Hasil dari penanda dan petanda adalah sebuah 

tanda128.  

Barthes menampatkan konotasi pada tatanan kedua dalam penanda. 

Konotasi berguna untuk menggambarkan interaksi yang berlangsung antara tanda 

dengan perasaan emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturnya. Tatanan kedua 

dalam menganalisis kerja tanda adalah mitos. Mitos merupakan pemaknaan tatanan 

kedua dari petanda. Mitos diartikan sebagai cara berfikir dari suatu kebudayaan 

tentang sesuatu, cara mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu129. 

Contoh dari pengerjaan tabel pemaknaan dari Barthes adalah, pada tahap 

denotatif signifier (penanda), bunga mawar dimaknai sebagai bunga berwarna 

merah yang mempunyai tangkai. Sedangkan pada tahap denotatif signified 

(petanda), atau konteksnya, bunga mawar tersebut akan mekar. Konotasi 

merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan 

petanda, didalamnya telah beroperasi maknayang tidak langsung dan tidak pasti. 

Misalnya, pada tahap konotatif ini bunga mawar merupakan tanda dari sebuah 

lambing cinta. Mitos terjadi apabila denotatif dan konotatif  sudah menguasai 

masyarakat. 

 

                                                             
128 John Fiske, Cultural Communication Studies : Sebuah Pengantar Komperehensif, terj. Yosal 
Iriantara dan Idy Subandi Ibrahim (Yogyakarta : Jalasutra, 2004) hlm 118 
129Ibid, hlm 119 


