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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan oleh peneliti yakni adalah metode penelitian 

berupa analisis semiotika karena digunakan untuk membongkar makna yang 

berasal dari simbol-simbol yang ada dalam ranah foto jurnalistik yang akan diteliti. 

Hal ini juga didasarkan pada konsep semiotika foto atau visual yang merupakan 

salah satu bidang semiotika yang menaruh minat pada penyelidikan terhadap segala 

jenis makna yang disampaikan melalui indra penglihatan (visual senses).1 Analisis 

ini berdasarkan teori semotik model Roland Barthes dengan konsep denotasi, 

konotasi serta mitos. Selain itu, pemaknaan caption pada foto yang membubuhi 

juga diteliti menggunakan metode dari Kempson yang melihat kesesuaian antara 

foto dan teks yang ada sebagai pendukung terbentuknya makna visual dari foto 

jurnalistik bencana alam.  

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya, maka pendekatan penelitian yang sesuai adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa serta menjelaskan 

masalah yang terjadi pada penelitian terkait. Menurut Muslimin Machmud, 

pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis adanya fenomena, peristiwa, sikap, 

aktivitas sosial, serta pemikiran orang baik individu ataupun kelompok.2 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif karena tujuannya 

 

1 Kris Budiman, Op. Cit., hlm.9. 

2 Muslimin Machmud, Op. Cit.,  hlm. 51.  
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adalah untuk menggambarkan serta mengungkapkan (to describe and to 

explore) dan juga menggambarkan dan menjelaskan (to describe and to 

explain) makna serta simbol-simbol yang terkandung dalam foto jurnalistik 

bencana alam di Palu oleh Putu Sayoga yang telah dipublikasikan oleh harian 

Le Monde Prancis. 

 Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif interpretatif yang mana data 

yang ditemukan peneliti berkaitan dengan metode tersebut. Analisis tentang 

semiotika diinterpretasikan untuk menelusuri makna yang ada. 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berada pada hal yang mengacu dengan tujuan 

penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Maka dari itu, 

peneliti memfokuskan pada makna dari foto bencana alam di Palu karya 

fotografer Putu Sayoga yang telah dipublikasikan oleh harian Le Monde 

Prancis pada 7-9 Oktober 2018. Identifikasi yang beragam pada pemaknaan 

pesan visualnya didasarkan makna denotasi, konotasi dan mitos yang dilihat 

dari pelbagai jenis angle, komposisi, setting, gesture, mimik muka (facial) dari 

seseorang menampilkan makna yang tersirat dan tersurat, serta menganalisis 

isi dari caption foto tersebut. 

Dokumentasi yang diteliti meliputi foto beserta caption yang ada pada 

harian Le Monde Prancis. Foto merupakan bentuk visual yang dapat 

diinterpretasikan melalui simbol yang ada didalamnya. Sedangkan caption 

menjadi alat pendukung yang dapat melengkapi adanya foto yang akan diteliti. 

Elemen visual yang berbentuk foto jurnalistik bencana alam ini menjadi sebuah 

objek untuk dikaji dengan caption yang mengikutinya. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yakni metode 

dokumentasi. Beberapa dokumentasi untuk keperluan peneliti akan 

dikumpulkan sejalan dengan unit analisis yang akan diteliti. Data diperoleh 

melalui observasi terlebih dahulu pada pengamatan diunggahan media sosial 

Instagram @putu_sayoga dan juga @lemondefr, lalu peneliti menghubungi 

secara langsung melalui pemilik foto terkait data yang dibutuhkan. 

3.4. Analisis Data 

Unit analisis data pada penelitian ini yakni berupa foto dan caption yang 

menjadi bagian atau elemen terkecil yang bisa membangun sebuah pesan dan 

makna. Foto merupakan objek visual yang tidak bergerak dan menampilkan 

adanya suatu peristiwa di dalamnya. Harian Le Monde Prancis berhasil 

mempublikasikan foto jurnalistik bencana alam hasil karya Putu Sayoga pada 

tanggal 7-9 Oktober 2018. Jumlah foto jurnalistik bencana alam hasil karya 

Putu Sayoga yang diterbitkan oleh harian Le Monde Prancis ada lima foto. 

Dokumentasi yang akan diteliti yaitu berjumlah lima foto dengan perspektif 

kebencanaan. 

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis semiotika 

oleh Roland Barthes sebagai teori utamanya. Dalam teorinya, Barthes 

mengembangkan bahwasannya semiotika memiliki dua tingkatan penandaan, 

ada pada tingkat denotasi, konotasi dan mitos. Tanda dapat ditelaah menjadi 

dua tahap, tahap pertama yakni dilihat dari background pada ‘petanda’ dan 

‘penanda’-nya. Tahap ini disebut denotatif yang dapat menelaah secara verbal 

atau bahasa. Dalam KBBI, denotasi merupakan makna kata atau kelompok kata 
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yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa yang 

didasarkan atas kesepakatan tertentu dan bersifat umum atau objektif.3 

Sedangkan konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau implisit. 

Sebagai tatanan tingkat kedua dari penanda, konotasi memiliki peran dalam 

penelaahan unsur budaya yang terkandung dalam suatu foto.  

Selanjutnya dalam tatanan kedua dalam menganalisis kerja tanda yaitu 

mitos. Mitos yang dimaksud bukan yang ada di pemikiran masyarakat pada 

umumnya. Namun, mitos menurut Barthes adalah kerangka berpikir dari 

kebudayaan tertentu tentang sesuatu atau sebuah paradigma berpikir dalam 

memahami suatu hal. 

Tahapan dalam proses analisis data yang akan digunakan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi simbol dan elemen visual yang terkandung dalam foto 

jurnalistik bencana alam dengan menggunakan analisis penanda (signifiant) 

dan petanda (siginifié). 

2. Melakukan penafsiran dan menjelaskan makna denotasi, konotasi (pose, 

object, photogenia, aestheticism, dan syntax), dan mitos yang ada dalam 

foto. 

3. Menganalisis caption berdasarkan metode Kempson yang menjelaskan 

kesesuaian makna yang ditampilkan melalui kalimat dalam proses 

komunikasi bersamaan dengan foto jurnalistik yang akan diteliti. 

4. Menarik kesimpulan pada penelitian. 

 

 

3Diakses darihttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denotasi, pada 25 Januari 2019 pukul 00:33 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denotasi
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