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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan atau Paradigma Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretif atau interpretive approach. Paradigma interpretif atau konstruksi 

adalah paradigma yang menganggap bahwa kebenaran diperoleh melalui proses 

holistic (menyeluruh) dan induktif. Dalam memperoleh kebenaran, peneliti aktif 

bersama subjek yang sifatnya tidak memihak (value bound). Tujuannya adalah 

memahami makna dari pengalaman. Pengalaman bukan kenyataan empirik yang 

objektif tetapi pelajaran yang dapat dipetik. Dunia dipandang tidak tertata dan 

terpola objektif, sehingga harus ada pendekatan khusus untuk memahami gejala 

yang muncul. Dalam penelitian ini, pendekatan interpretif digunakan karena 

peneliti ingin memahami simbol-simbol kontroversi yang muncul dan makna 

konotatif dalam karikatur interpretatif Nabi Muhammad di majalah Perancis 

Charlie Hebdo edisi September 2012. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan 

penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Danim, penelitian 

kualitatif merupakan sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan 

hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan. 

Kebenaran dalam penelitian kualitatif adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya 

melalui penelahaan terhadap orang-orang dalam interkasinya dengan situasi 

sosial kesejarahan (sociohistorical) mereka. Penelitian kualitatif dilaksanakan 

untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (meaning 

and discovery). Oleh karena sifatnya yang induktif dan dialiktik, temuan-temuan 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain. Pada konteks ini, statemen-statemen relasional itu 

digunakan dalam kerangka pengembangan teori (Danim, 2002:35-36). 

Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah metode studi teks 

atau studi dokumen. Metode studi teks yang digunakan adalah metode semiotika. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 
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Semiotika hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai 

hal-hal (things). Menurut Barthes dan Kurniawan, memaknai berarti bahwa 

objek-objek tidak hanya membawa informasi tetapi juga mengkonstitusi sistem 

struktur dari tanda (Sobur, 2009:15). Semiotika merupakan sub kajian filsafat 

bahasa yang lebih menekan pada kajian tanda (Kaelan, 2009:161). 

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan perspektif semiotika 

Roland Barthes. Barthes membedakan antara denotasi dan konotasi. Pengertian 

secara umum denotasi dimaknai dengan makna sesungguhnya. Namun Barthes 

mengartikan denotasi sebagai sistem signifikasi tingkat pertama. Dalam hal ini 

diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sedangkan konotasi diartikan sebagai 

sistem signifikasi kedua. Konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai “mitos” yang berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu (Budiman, 2001:28 dalam Kaelan, 2009:206). Pada akhirnya 

makna konotasi dari beberapa tanda akan menjadi semacam mitos atau mitos 

petunjuk dan menekan makna-makna tersebut (Berger, 2005:55). 

 Di dalam mitos terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. 

Mitos adalah suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Di mana tanda-tanda dalam 

urutan pertama pada sistem itu (kombinasi antara petanda dan penanda) menjadi 

penanda dalam sistem kedua. Berikut ini bagannya: 

 
Bahasa Mitos 

Penanda (signifier) Bentuk (form) 

Petanda (signified) Konsep (concept) 

Tanda (sign) Penandaan (signification) 

 
Gambar 8. 

Bagan Pemaknaan Barthes 
Sumber: Berger, “Tanda-tanda dalam Kebudayaan 

Kontemporer, Suatu Pengantar Semiotika” 2005, hal 56, diolah 
 

Barthes memampatkan ideologi dan mitos karena baik di dalam ideologi 

maupun mitos, hubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi 

secara temotivasi. Ideologi ada selama kebudayaan ada, dan itu sebabnya Barthes 

berbicara tentang konotasi sebagai suatu ekspresi budaya. Kebudayaan 
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mewujudkan dirinya di dalam teks-teks dan dengan demikian ideologi pun 

mewujudkan dirinya melalui berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks 

dalam bentuk penanda-penanda penting, seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan 

lainnya. (Sobur, 2009:71). 

Makna denotatif pada dasarnya meliputi hal-hal yang ditunjuk oleh kata-

kata.  DeVito mengartikan bahwa denotasi sebuah kata adalah definisi objektif29 

kata tersebut. Sedangkan, kata konotasi adalah makna subjektif30 atau 

emosionalnya. Sejalan dengan pendapat ini, Berger menyatakan bahwa makna 

konotasi melibatkan simbol-simbol, historis, dan hal-hal yang berhubungan 

dengan emosional (Sobur, 2009:262-264). 

Pendapat lainnya dari Sumardjo dan Saini, yang menyatakan makna 

konotatif sebuah kata dipengaruhi dan ditentukan oleh dua lingkungan yaitu 

lingkungan tekstual dan lingkungan budaya. Lingkungan tekstual adalah semua 

kata di dalam paragraf dan karangan yang menentukan makna konotatif itu. 

Pengaruh lingkungan budaya akan jelas jika kita meletakkannya di dalam 

lingkungan budaya yang berbeda (Sobur, 2009:266).  

Konotasi merupakan mode operatif penandaan dalam kontruksi dan 

interpretasi semua teks kreatif, seperti puisi, novel, komposisi musik, benda seni, 

dan semacamnya (Danesi, 2010:19). Studi mengenai konotasi membangun inti 

semiotika kontemporer. Hal ini karena kebanyakan makna yang dimiliki tanda 

dalam latar budaya adalah makna konotatif. Dalam artian yang fundamental, 

budaya dapat diklasifikasikan sebagai sitem makna konotatif yang sangat luas 

yang berkenaan dengan “kode-makro” asosiatif yang memungkinkan anggota 

budayanya untuk berinteraksi sepenuh tujuan serta untuk merepresentasikan dan 

memikirkan dunia dengan cara tertentu (Danesi, 2010:20)  

Barthes mengemukakan makna konotatif dipakai untuk menjelaskan salah 

satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi 

menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Hal ini terjadi 

tatkala makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif. 

Semuanya berlangsung ketika interpretant dipengaruhi sama banyaknya oleh 
                                                
29 Objektif karena bersifat umum. 
30 Subjektif karena ada pergeseran dari makna umum. Pergeseran ini karena adanya penambahan rasa 

dan nilai tertentu. 



50 
 

penafsir dan objek atau tanda (Iriantara dan Ibrahim, 2005:118-119 dalam 

Tinarbuko, 2008:15). Bagi Barthes, faktor penting dalam konotasi adalah penanda 

dalam tatanan pertama. Penanda ini merupakan tanda konotasi.  

Pendekatan semiotik yang mengacu pada Roland Barthes menekankan pada 

tanda-tanda yang disertai maksud (signal) serta berpijak pada tanda-tanda yang 

tanpa maksud (symptom). Karya desain komunikasi visual mempunyai tanda yang 

ber-signal dan ber-symptom serta dalam memaknainya harus diamati ikon, 

indeks, simbol, dan kode yang menurut Barthes adalah cara mengangkat kembali 

fragmen-fragmen kutipan. (Zoest, 1993:39-42 dalam Tinarbuko, 2008:15-16) 

Kode menurut Piliang adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati 

secara sosial untuk memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang ke 

orang lainnya. Roland Barthes mengkelompokkan kode menjadi kode 

hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kultural 

(kebudayaan). Pradopo kemudian menguraikan kode-kode ini sebagai berikut: 

• Kode hermeneutik yaitu artikulasi berbagai cara pertanyaan, teka-teki, 

respons, enigma, penangguhan jawaban, akhirnya menuju ke jawaban. Kode 

ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Siapa 

mereka? Apa yang terjadi? Halangan apa yang muncul? Bagaimana 

tujuannya? Jawaban yang satu menunda jawaban lain. 

• Kode semantik yaitu kode yang mengandung konotasi pada level penanda. 

Kode semantik adalah tanda-tanda yang ditata sehingga memberikan suatu 

konotasi maskulin, feminin, kebangsaan, kesukuan, atau loyalitas. 

• Kode simbolik yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalisis, antitesis, 

kemenduaan, pertentangan dua unsur, atau skizofrenia. 

• Kode narasi (proarietik) yaitu kode yang mengandung cerita, urutan, narasi, 

atau antinarasi. 

• Kode kebudayaan yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anomin, bawah 

sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, 

seni, dan legenda. (Tinarbuko, 2008:17-18). 

 

Salah satu cara yang digunakan para pakar untuk membahas lingkup makna 

yang lebih besar adalah dengan membedakan makna denotatif dengan makna 

konotatif. Spradley dalam Tinarbuko menyebut makna konotatif meliputi semua 
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signifikansi sugestif dari simbol yang lebih daripada arti referensialnya. 

Sedangkan Piliang menerangkan bahwa makna konotatif meliputi aspek makna 

yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan 

ideologi. 

 

C. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual 

secara sistematis dan akurat. Selain itu, tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

untuk mendiskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Oleh 

karena bersifat deskriptif, penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi 

atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan 

antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan (Danim, 2002:41).  

 

D. Unit Pengamatan dan Unit Analisis 

Penelitian ini memiliki unit amatan gambar karikatur interpretatif Nabi 

Muhammad yang muncul di majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 

2012. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah adalah simbol-simbol 

yang muncul dalam gambar karikatur interpretatif Nabi Muhammad di majalah 

Perancis Charlie Hebdo edisi 19 September 2012. 

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung. Pada 

penelitian ini, data primer diperoleh dari analisa semiotik gambar karikatur 

interpretatif Nabi Muhammad di majalah Perancis Charlie Hebdo edisi 19 

September 2012. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber buku, 

jurnal, internet, laporan penelitian, gambar-gambar karikatur, dan berita-

berita baik di media cetak maupun di internet. Selain itu, data juga 
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diperoleh dari artikel atau makalah oleh beberapa peneliti lain yang sifatnya 

mendukung penelitian ini sebagai referensi. 

 

F. Pengambilan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi dokumen (studi 

teks). Metode ini memiliki ranah penelitian pada message atau pesan di dalam 

sebuah teks. Kajian yang dianalisis berdasarkan konteks dari teks yang akan 

diteliti. Pada penelitian ini, teks yang akan dikaji yaitu gambar karikatur 

interpretatif Nabi Muhammad yang muncul di majalah Perancis Charlie Hebdo 

edisi 19 September 2012. Berdasarkan sumber utama gambar karikatur 

interpretatif Nabi Muhammaad tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan 

peneliti adalah melakukan analisis data. Pada tahap analisis data, peneliti 

menggunakan teori-teori komunikasi yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi tingkat subjektivitas peneliti dan berusaha untuk memperoleh kriteria 

objektivitas penelitian kualitatif, yaitu memenuhi kredibilitas data penelitian. 

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan tahapan-tahapan 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Suryanto (2005: 130), tahapan analisis 

deskriptif kualitatif meliputi: 

1. Menentukan permasalahan 

2. Menyusun kerangka pemikiran 

3. Menyusun kerangka metodologi: 

a. Menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi 

konsep. Konsep dijabarkan dalam ukuran-ukuran tertentu, biasanya 

dalam bentuk kategori-kategori berserta indikator-indikatornya. 

b. Menentukan objek analisa yang akan diteliti. 

c. Metode pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode 

wawancara untuk memperoleh data tambahan pra-penelitian. 

Sedangkan metode dokumentasi digunakan sebagai metode utama 

dalam proses pengumpulan data. 

d. Metode Analisa 
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Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

semiotika Roland Barthes. Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda bekerja. Peta tanda Roland Barthes adalah sebagai 

berikut: 

Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier (penanda) 2. Signified (petanda)  

3. Denotative Sign (tanda denotatif)  

4. Connotative signifier (penanda konotatif) 5. Connotative signified 
(petanda konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

(Kaelan, 2009:204) 

Berdasarkan peta tanda Barthes di atas, digambarkan bahwa 

tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda. Namun pada saat 

bersamaan, tanda denotatif juga menanda konotatif. Jadi dalam 

konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi keberadannya. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian karikatur ini dilakukan beberapa tahap. 

Pertama, menunjukkan tanda-tanda visual yang muncul dalam gambar. 

Tanda-tanda tersebut ditandai berdasarkan pola: gesture, komposisi ruang, 

hubungan antara objek. Tahap kedua mengamati aspek bahasa yang 

tercantum. Berdasarkan tanda-tanda yang muncul, selanjutnya tahap ketiga 

dilakukan kajian simbol-simbol dalam gambar yang menunjukkan 

kontroversi dengan mempertimbangkan sign, object, dan interpretant. 

Tahap keempat adalah memperoleh makna dalam gambar karikatur 

interpratatif Nabi Muhammad. Makna diperoleh melalui kajian terhadap 

simbol-simbol yang muncul menggunakan semiotika yang dikemukakan 

oleh Roland Barthes. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan analisis dari tahapan-tahapan di atas. 
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5. Interpretasi Data 

Pada tahap intepretasi data, penelitian ini melalui tahapan, yaitu interpretasi 

gambar pada level denotasi dan dilanjutkan pada level konotasi serta 

analisa mitos. Sehingga akan diperoleh makna yang muncul dari karikatur 

interpretatif Nabi Muhammad di majalah Perancis Charlie Hebdo 19 edisi 

September 2012. 

 

G. Keabsahan Data 

Sebuah proses kerja ilmiah baik penelitian kuantitatif maupun penelitian 

kualitatif harus memenuhi kriteria objektifitas. Penelitian yang memenuhi kriteria 

ini jika persyaratan kesahihan (validity) dan keterandalan (reliability) terpenuhi. 

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terdapat di lapangan 

dengan data peneliti. Reliabilitas merupakan derajat konsistensi antara stabilitas 

data dan temuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti berkewajiban untuk 

mengungkap atau merekonstruksi komplesitas realita secara holistik sebagaimana 

dikonstruksikan oleh responden, dengan segala bentuk saling pengaruh yang 

terjadi di dalamnya (Danim, 2002:184). Keterandalan (reliability) tidak terletak 

pada bisa atau tidaknya direplikasi oleh peneliti bersangkutan atau peneliti lain, 

melainkan keterandalan diartikan sebagai penelitian yang dapat dipercaya dan 

dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Hal ini diartikan bahwa material atau data 

penelitian harus dapat dicek akurasinya (Danim, 2002:190). 

Keabsahan data (trustworthiness) merupakan konsep yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validity) dan keterandalan (reliability). Ada empat kriteria 

yang digunakan untuk mencapai keabsahan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). Pada penelitian ini menggunakan kriteria derajat 

kepercayaan. Fungsi kriteria derajat kepercayaan antara lain: 

• melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai. 

• mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti 

(Moleong, 2001:173). 
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Kriteria ini memiliki beberapa teknik pemasaran, antara lain: perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 

2001:175). Pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi.  

Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk 

menelaah fenomena yang sama (Denzin, 1989 dalam Danim, 2002:37). Menurut 

Denzin (1989) dan Kimchi dkk (1991), ada lima tipe triangulasi. Triangulasi 

teoritis menggunakan kerangka kerja atau perspektif teoritikat dan hipotesis yang 

berbeda untuk studi yang sama. Triangulasi data dengan pengumpulan data untuk 

membuka peluang menguji peristiwa, waktu, dan situasi yang berbeda. 

Triangulasi metodologikal menggunakan dua atau lebih metode termasuk di 

dalamnya perbedaan desain, instrument, dan prosedur pengumpulan data. 

Triangulasi investigator muncul ketika dua tau lebih investigator peneliti terlatih 

dengan beragam latar belakang yang berbeda mengeksplorasi fenomena yang 

sama. Tipe kelima adalah analsis triangulasi melibatkan penggunaan satu atau 

lebih teknik analisis untuk menganalisis seperangkat data yang sam untuk tujuan 

validasi. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan triangulasi data untuk 

melakukan pengecekan data yang muncul dalam penelitian dengan beberapa 

sumber, seperti buku-buku pustaka, jurnal, dan internet. Hal ini dimaksudkan 

agar terciptanya hasil penelitian yang jauh dari kesan subjektif akan tetapi 

bersifat objektif. 

 


