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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF 

 
3.1. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis 

semiotika yang fokus pada analisis tanda dan teks dalam iklan Axis versi iritology di 

televisi.  

Menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip oleh Lexy J. Meleong dalam bukunya 

Metode Penelitian Kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menemukan apa yang akan dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 1999:248). 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa gambar-

gambar, kata-kata, dan data yang terdapat dalam objek penelitian. 

Penelitian yang bersifat deskriptif ini ditujukan untuk membantu menjawab 

pertanyaan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan proses interpretasi terhadap 

tanda-tanda yang ada dalam iklan. 

Penulis menggunakan metode semiotika Roland Barthes, yang mana Barthes 

terkenal dengan gagasan “order of signification” yang mencakup makna denotasi 

(makna sebenarnya sesuai kamus) dan makna konotasi (makna yang terbentuk dari 

pengalaman kultural dan personal). Selain itu, ada juga aspek lain dalam penandaan 

yang dilihat oleh Barthes yaitu mitos. Menurut Barthes, mitos terletak pada tingkat 

kedua penandaan, dimana setelah sistem sign-signifier-signified terbentuk, tanda 

tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan 

membentuk tanda baru. 

 

3.2. Obyek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat iklan Axis 

versi iritology, yakni Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – 

Cekrek Upload AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, dan Axis 

Iritology No. 81 (AXIS KZL #WARBYAZAH). Alasan penulis memilih iklan Axis 
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versi iritology ini karena visualisasi iklan yang menarik perhatian dengan pendekatan 

humor yang berdampak pada peningkatan penggunaan Axis (Dalam Sebulan, 

Penjualan Axis Mengalami Peningkatan, Tribun Pontianak, Jumat, 15 Juli 2016)1. 

 

3.3. Unit Amatan dan Unit Analisis 
1.1.1. Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah empat iklan Axis versi iritology, 

yakni Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – Cekrek 

Upload AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, dan Axis 

Iritology No. 81 (AXIS KZL #WARBYAZAH). 
1.1.2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penanda, petanda dan makna 

iklan Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – Cekrek 

Upload AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, dan Axis 

Iritology No. 81 (AXIS KZL #WARBYAZAH) dengan analisis semiotika. 
 

3.4. Jenis dan Sumber Data 
1.1.3. Sumber Data Primer 

Empat video iklan Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology 

No. 54 – Cekrek Upload AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, 

dan Axis Iritology No. 81 (AXIS KZL #WARBYAZAH). 

1.1.4. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian 

dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni buku-buku maupun hasil penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan iklan dan semiotika.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, rekam dan catat: 

1. Tahap observasi 

Dalam tahap ini penulis melakukan observasi data dari tayangan iklan 

Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – Cekrek Upload 

                                                        
1) Diakses pada 6 Oktober 2016 pukul 23:12 wib. 
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AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, dan Axis Iritology No. 81 

(AXIS KZL #WARBYAZAH). 

2. Tahap rekam dan catat 

Dalam tahap ini, penulis mengidentifikasi dan mengklasifikasi data yakni 

tanda (sign), petanda (signifier) dan penanda (signified) apa saja yang terdapat 

dalam iklan Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – 

Cekrek Upload AXIS, Axis Iritology No. 72 – AXIS GAOL #HaeeeL, dan Axis 

Iritology No. 81 (AXIS KZL #WARBYAZAH). 

 

3.6. Teknik Analisa Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah menganalisa 

data. Penulis membaginya menjadi beberapa tahap, yaitu: 

1. Pemisahan dan pengelompokkan tanda. 

2. Penjelasan gambaran iklan. 

3. Penjelasan kata-kata dan kalimat yang terdapat dalam iklan. 

4. Pengungkapan makna iklan, yakni interpretasi iklan dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes. 

 

3.7. Kredibilitas Data Penelitian 
Penulis melakukan uji validitas data dengan menggunakan cara: 

1. Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2008:124). Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

2. Triangulasi 

Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengecek data-data 

yang sudah diperoleh dari beberapa sumber (Sugiyono, 2008:127). 

3. Menggunakan Bahan Referensi 

Maksud dari bahan referensi adalah adanya pendukung yang dapat 

membantu penulis untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Alat bantu 

perekam data dalam penelitian ini adalah laptop dan modem. 

 


