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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

  

3.1. Metode Penelitian  

Dalam peneletian ini, peneliti menggunakan metode analisa semiotika. Analisa semiotika 

merupakan suatu teknik analisa data yang menarik sebuah tanda dan cara tanda-tanda tersebut 

bekerja (Fiske, 2012: 66). Disini peneliti menggunakan analisa semiotika model Roland Barthes, 

karena mengungkap soal mitos dalam metodenya.   

Tujuan analisis semiotika model Roland Barthes, bukan hanya untuk membangun suatu 

sistem klasifikasi unsur-unsur narasi yang sangat formal, namun lebih banyak untuk 

menunjukkan bahwa tindakan yang paling masuk akal, rincian yang paling meyakinkan, atau 

teka teki yang paling menarik, merupakan produk buatan, dan bukan tiruan dari yang nyata 

(Sobur, 2006: 65).   

 Dipilih sebagai metode penelitian karena semiotika bisa memberikan ruang yang luas 

untuk melakukan interpretasi terhadap visual (gambar) sehingga pada akhirnya bisa didapatkan 

makna yang tersembunyi dalam sebuah komik yang keseluruhan hanya memiliki konten visual.  

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes karena peneliti berusaha 

menginterpretasikan dan memaknai tanda-tanda untuk mempresentasikan pesan yang 

disampaikan dalam komik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang 

representasi dari cerita legenda Ramayana yang ada dalam komik H2O: Reborn karya Sweta 

Kartika.  
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3.2. Tipe dan Pendekatan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, penelitian ini merupakan penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif tipe interpretatif karena permasalahan yang masih 

belum jelas, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk 

memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.   

  

3.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini tidak lain adalah keseluruhan dari komik H2O: 

Reborn yang memiliki total 3 volume, volume 1 berjudul phase 0.1 dengan total 7 chapter yang 

meliputi chapter 1 hingga 7, volume 2 berjudul phase 0.2 dengan total 7 chapter, yang meliputi 

chapter 8 sampai dengan chapter 14, dan volume 3 dengan judul phase 0.3 dengan total 7 chapter 

berisi chapter 15 hingga 21 dan 1 chapter sebagai epilog, 22 chapter. Yang memiliki representasi 

cerita dari legenda Ramayana dalam komik tersebut.  

  

3.4. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah insturmen penelitian yang 

merupakan peneliti sendiri dan 3 buah komik H2O: Reborn sebagai data primer, dengan 

pendekatan kualitatif interpretatif, dengan kata lain men-scan halaman dari komik yang berisikan 

panel berisikan representasi dari legenda Ramayana  

Sedangkan untuk data pendukung atau data sekunder, diperoleh dari kepustakaan yang 

ada, baik berupa buku, jurnal, internet, maupun bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.  
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3.5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan  

semiotika model Roland Barthes. Berdasarkan model Roland Barthes, tanda merupakan 

konstruksi lambang-lambang atau pesan yang pemaknaannya tidak cukup hanya dengan 

mengaitkan signifier dan signified semata, namun juga harus memperhatikan susunan 

(construction) dan isi (content) dari lambang-lambang tersebut.  

Model pemaknaan Barthes dikenal dengan model signification dalam dua tahap, yaitu 

dengan menginterpretasikan tanda ke dalam dua tingkatan makna, denotasi, dan konotasi. Makna 

denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat objektif yang dapat diberikan kepada tanda, 

yakni dengan mengaitkan secara langsung antara tanda dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. 

Makna konotasi adalah makna-makna yang dapat diberikan pada tanda dengan mengacu pada 

nilai-nilai budaya tersebut, sehingga berada pada tingkatan kedua.   

Untuk membantu peneliti membaca dan memahami hasil pemaknaan, maka peneliti 

membuat tabel kerja dengan format sebagai berikut :  

  

Tabel Kerja Analisis  

No   Tanda   Keteangan   
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Peneliti menggunakan metode pemaksaan Roland Barthes untuk menggali setiap tanda 

yang ada dalam gambar ilustrasi, memahami signifier dan signified nya, membagi dalam bentuk 

indikator-indikator tanda dan kemudian menginterpretasikan makna denotasi dan konotasinya  

  

Tabel Kerja Tanda Roland Barthes.  

1. Signifier  2. Signified  

3. Denotative Sign  

  

  

 

4. Connotative Signifier  5. Connotative Signified  

  

6. Connotative Sign  

  

  

 

Sumber: Barthes (Dalam Effendi, 2017: 42)  

    

Dari peta kerja tanda Roland Barthes diatas, tanda denotatif (3) terdiri dari penanda (1) dan 

petanda (2). Tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, 

dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Konotasi  identik 

dengan operasi ideologi yang disebutnya “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di 

dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun sebagai suatu 
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sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau 

dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tatanan kedua. Di dalam mitos juga 

sebagai petanda dapat memiliki penanda.  

  

Komik ini akan diungkapkan berdasarkan unit-unit ilustrasi atau panel dengan 

menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Dengan metode yang ditawarkan Barthes ini 

peneliti akan membongkar isi pesan representasi dalam komik, yaitu dengan obyek penelitiannya 

berupa tanda-tanda dan simbol-simbol yang muncul dalam unsur-unsur komik H20: Reborn 

karya dari Sweta Kartika. Dimana kita ketahui bahwa komik hanya memiliki satu aspek yaitu 

visual.  

Untuk mengetahui makna dari tanda-tanda yang ditampilkan dari aspek tersebut, maka 

peneliti membuat instrumen penelitian yang meliputi tokoh, ekspresi tokoh, setting, dan, properti.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


