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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Penelitian kualitatif 

interpretatif (interpretation), yaitu sebuah metode yang memfokuskan dirinya 

pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti 

menafsirkan dan memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks tersebut  

(Piliang 2003; 261).  

 Penelitian dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, 

dengan fokus penelitian pada ‘proses’ bukan pada ‘hasil’. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan 

informasi yang didapat dari subjek penelitian.    

3.2. Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri atas seluruh bentuk gambar dan 

bahasa yang merepresentasikan  “Representasi Laki-Laki Sukses dalam iklan 

rokok Dunhill versi “Make it your Journey” di Televisi. Dalam iklan ini 

menceritakan bagaimana kemapanan seorang pria dengan beberapa tanda berdasar 

pola verbal dan non verbal. 
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3.3. Unit Analisis   

 Unit analisa pada penelitian ini adalah tanda-tanda yang ada dalam dalam 

Iklan  Dunhill versi “Make it Your Journey” yakni terdiri dari dua puluh dua (22) 

Shot atau angle Kamera. Tanda-tanda tersebut terdiri dari tanda verbal meliputi: 

Gambar, dialog, voice over. Semua tanda akan dianalisis sesuai dengan obyek 

penelitian.     

3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

 Data pada penelitian ini bersumber dari 2 jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu menggunakan 

dokumentasi video Iklan Dunhill versi “Make itu Your Journey” di youtube. 

Peneliti akan mengobservasi data primer dan kemudian memilih bagian – bagian 

yang dibutuhkan dari tiap adegan di Iklan tersebut.  

 Untuk data sekunder, peneliti akan mengumpulkan data dari literatur – 

literatur, buku, majalah, internet mengenai pokok permasalahan.   

 3.5. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analis semiotika, Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotik yang mengacu pada 

Semiotika Ferdinand de Sausure.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  
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1. Mengumpulkan serta menyeleksi teks atau tanda, dari bagian - bagian 

mana yang akan digunakan dalam hal ini yang dapat menunjukkan 

kemapanan atau kesuksesan laki-laki dalam sebuah Iklan Dunhill versi 

“Make itu Your Journey” yang  menjadi objek penelitian.  

2. Mengklasifikasikan bagaimana teks, narasi atau tanda yang dapat 

merepresentasikan kemapanan atau kesuksesan laki-laki dalam sebuah 

Iklan Dunhill versi “Make itu Your Journey”. Data diklasifikasikan sesuai 

dengan kategori yang telah ditentukan.  

3. Mendeskripsikan bentuk Auido (Narasi), Visualisasi (Gambar) dan teks 

atau tanda yang sudah ditemukan secara keseluruhan berdasarkan unsur 

pembentuknya. Agar mempermudah konten analisis yang sudah 

ditemukan untuk dianalisa, maka dibuat tabel kerja analisis sebagai 

berikut:  

Tabel 1.2 Unit dan Kerja Analisis 

No Penggalan Shot Keterangan 
   
   

    

4. Menafsirkan tanda dengan metode semiotika Ferdinand De Sausure. Pada 

tahap ini peneliti akan mencari makna yang terkandung pada tanda yang 

telah diperoleh. Tanda terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan yakni 

unsur citra akustik (bentuk) (significant / penanda) dan unsur konsep 

(signifie / petanda).  
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Gambar 1.4 Unsur – Unsur Makna Saussure 

 

Tanda menurut Saussure merupakan kesatuan dari penanda dan petanda. 

Walaupun penanda dan petanda tampak sebagai entitas yang terpisah namun 

keduanya hanya ada sebagai komponen dari tanda. Tandalah yang merupakan 

fakta dasar dari bahasa. Artinya kedua hal dari tanda itu tidak dapat dipisahkan. 

jika pemisahan berlaku maka hanya akan menghancurkan  ‘kata’ tersebut. 

Selanjutnya tanda kebahasaan menurut Saussure bersifat arbitrair, atau semena-

mena. Artinya tidak ada hubungan alami dari petanda dan penanda.  

 Signified dan Signifier atau Signifie dan Significant yang bersifat atomistis. 

Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat 

asosiasi atau in absentia antara ‘yang ditandai’ (signified) dan ‘yang menandai’ 

(signifier). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan 

sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang 

bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi, penanda adalah aspek material 

dari bahasa yaitu apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau 
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dibaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda 

adalah aspek mental dari bahasa.  

Tabel 1.3 Hasil Pemaknaan 

Petanda (Signified) Petanda (Signified) 
 

 

5. Setelah membuat dan melengkapi tabel hasil pemaknaan, selanjutnya 

analisis dilanjutkan dengan pemaparan secara narasi untuk lebih 

menjelaskan secara detail mengenai tabel analisis yang telah dibuat. 

Sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan mencapai 

tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kemapanan atau kesuksesan 

laki-laki dalam sebuah Iklan Dunhill versi “Make itu Your Journey” 


