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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatanpenelitian kualitatif, 

mengemukakan makna, gambaran dan/atau pemahaman (understanding) 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi 

dan disajikan dalam bentuk cerita detail atau berupa bahasa (Hamidi, 2010: 20). 

Dalam hal ini, peneliti menjadi instrument dalam proses penelitian. Penelitian 

diletakkan dalam hubungan subjek dengan realitas dalam kesadaran subjek 

peneliti. 

3.2.  JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dasar teoritis penelitian kualitatif jenis 

interpretatif yaitu cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi 

dengan menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang bahwa 

kebenaran, realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat 

memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. 

Perspektif (paradigma) konstruktivis digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 
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melihat dan menginterpretasikan bagaimana pesan itu disampaikan, bagaimana 

pesan itu dibentuk. 

3.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah Buku foto dokumenter berjudul 

“Faces of Solo” karya Maulana Surya tentang kehidupan masyarakat Solo. Foto 

yang akan menjadi fokus penelitian terdiri dari tujuh foto yang dipilih berdasarkan 

jenis foto yang tergolong dengan kebudayaan masyarakat Solo yang ada pada 

buku “Faces of Solo” 

3.4. UNIT ANALISIS 

Unit Analisis dari penelitian ini terdiri dari elemen-elemen fotografi yang 

ada didalam buku foto dokumenter “Faces of Solo” yakni jenis foto, teknik 

pengambilan gambar, komposisi, warna, angle, bentuk, format, dan cahaya. Unit 

analisis tersebut akan dibedah menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes 

sesuai dengan penyampaian pesan buku tersebut mengenai wajah-wajah “Budaya 

Solo, The Spirit Of Java” yang dikenal dengan kebudayaan yang tinggi dan 

dikenal sebagai pusat dan inti dari kebudayaan jawa atau Solo. Pemilihan foto itu 

sendiri akan dipilih dalam satu tahun kegiatan “Budaya Solo” akan dituangkan 

dalam cerita foto di satu buah buku yang berjudul “Faces of Solo”  yakni 

berjumlah tujuh foto sesuai dengan tema penelitian yakni kebudayaan dan wajah 

budaya Jawa khususnya di Kota Solo.  
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3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu dimana 

peneliti menyimpan data-data foto dokumenter “Faces of Solo” sebagai data 

primer baik berupa hard copy. Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan 

terhadap foto serta mencatat tanda-tanda yang tertuang dalam frame-frame 

tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Dan sebagai data sekunder, 

peneliti juga memanfaatkan literatur-literatur, majalah, dan buku untuk semakin 

memperkuat data penelitian. 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Sesuai dengan rumusan masalah, analisis data penelitian ini menggunakan 

pendekatan semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna dalam foto cerita 

“Faces of Solo” , sehingga dapat diungkap pesan tersirat yang ingin disampaikan 

oleh Maulana Suryamelalui tanda-tanda visual.  

Gambar 3.1 : Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

Sumber: Nawiroh Vera 2014: 30 
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Pada langkah pertama data yang terkumpul dijelaskan secara singkat 

berdasarkan teknik pengambilan gambar, visualisasi, penampilan dan 

komposisi.Selanjutnya data dimaknai menggunakan teknik analisis semiotik dari 

Barthes, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalogikan foto ke dalam 

bahasa. Dalam hal ini, pengkaji mendeskripsikan foto ke dalam sebuah teks. 

Berdasarkan deskripsi bahasa itu, pengkaji menginterpretasikan makna foto 

tersebut berdasarkan prinsip semiotika Barthes. Berbekal struktur denoted 

(denotasi) dan canotated (konotasi) akan dimaknai tanda-tanda yang ditemukan. 

Dalam kerangka Barthes, konotasi bertumpuh pada mitos. Mitos adalah 

bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang 

realitas atau gejala alam. Bagi Barthes, mitos merupakan cara berpikir dari suatu 

kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami 

sesuatu. Barthes memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep 

terkait. Bila konotasi merupakan pemaknaan tatanan kedua dari penanda, mitos 

merupakan pemaknaan tatanan kedua dari petanda yang di pahami. 

Khusus foto jurnalistik, Barthes membedakan dua macam pesan, yaitu 

pesan linguistik dan pesan ikonik. Pesan linguistik adalah caption yang menyertai 

sebuah foto jurnalistik. Fungsi caption menurut Barthes ada dua, yaitu fungsi 

membatasi (anchorage) dan fungsi mempercepat (relay). Fungsi caption sebagai 

anchorage adalah menghentikan signifier (gambar) yang terapung di lautan 

signified. Sedangkan fungsi caption sebagai relay dimaksudkan untuk 

menghindari ketidakjelasan makna denotatif. Sementara pesan ikonik adalah 

penampakan gambar dari foto itu sendiri. Pesan ikonik ini dibagi menjadi dua, 
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yaitu pesan tanpa kode atau denotasi (harafiah) dan pesan berkode atau konotasi 

(simbolik). Pesan berkode ini didasarkan pada konteks budaya dan stereotype 

tertentu. Metode interpretasi foto jurnalistik dengan pendekatan Barthes pada 

akhirnya ditujukan untuk mencari pesan-pesan simbolik atau ideologis dari foto 

itu sendiri. 

Gambar 3.2 : Peta Tanda Roland Barthes 

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

3. Denotatif Sign (tanda denotatif)   

4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

    (Penanda Konotatif)     (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

Sumber: Sobur, 2009: 69 

Dari peta Barthes tersebut terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat yang 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. Menurut Barthes, 

denotasi merupakan system signifikansi tingkat pertama, sementara konotasi 

merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini, denotasi justru lebih diasosiakan dengan 

ketertutupan makna. Konotasi, bagi Barthes, identik dengan operasi ideologi, 
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yang disebutnya sebagai mitos, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu. 

Pada signifikansi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam.. Semiotik Roland 

Barthes secara khusus tertuju kepada sejenis tuturan (speech) yang disebut mitos. 

Menurut Barthes dalam Budiman (2003:63), bahasa membutuhkan kondisi 

tertentu untuk menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya 

sebuah tataran signifikasi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua. 

 

 

 

 

 


