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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.8. Pendekatan Penelitian 

Menurut Deddy Mulyana, paradigma/pendekatan merupakan suatu cara 

pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata karena menunjukkan apa 

yang penting, absah dan masuk akal (Mulyana, 2002:9). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan  penafsiran) yang 

melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya 

(Mulyana,2007:5). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu 

konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif 

dan menyeluruh.  
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3.9. Jenis Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka jenis penelitian 

ini adalah penelitian  deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 

1999:63). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan  antarfenomena yang diselidiki. Jenis penelitian 

membutuhkan ketelitian akan data yang diperoleh dan terpenuhinya aspek 

representatifitas karena memang bermaksud untuk membuat suatu generalisasi. 

Menurut Nordolt (1973) jenis penelitian ini biasanya digunakan apabila tujuan 

penelitiannya akan menggambarkan (to describe) suatu fenomena. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang ideologi dan makna ikon 

yang ada dalam video klip “Amerika” versi 1.  

 

3.10. Unit Analisa dan Unit Amatan 

3.3.1. Unit Analisa 

Satuan analisa adalah hakekat dari populasi yang tentangnya hasil 

penelitian akan berlaku (Ihalauw, 2003:174). Unit analisa dalam penelitian ini 

adalah ideologi dan makna ikon yang terkandung dalam video klip “Amerika“ 

versi 1.  

3.3.2. Unit Amatan 
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Satuan pengamatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang 

satuan analisis (Ihalauw, 2003:174). Unit amatan dalam penelitian ini video klip 

Armada Racun “ Amerika “ versi 1 dan grup band Armada Racun.  

 

3.11. Jenis Data dan Sumber Informasi 

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu : data primer dan data 

sekunder. Data primer penelitian ini adalah wawancara dan melihat fakta 

langsung yang ada di lapangan berupa video klip “Amerika” versi 1. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Armada Racun dan Batu&Gunting sebagai 

pembuat video klip ini. Selain itu juga meneliti video klip “Amerika” versi 1 

sebagai data primer. Sedangkan data sekunder adalah dengan menggunakan studi 

pustaka, yaitu buku-buku yang mendukung penelitian ini. 

Sumber informasi adalah orang, institusi, atau data yang tersedia yang 

dapat memberikan informasi atau data yang bisa diperoleh lewat wawancara atau 

perekaman. Dalam penelitian ini sumber informasi utama adalah band Armada 

Racun dan Batu&Gunting. 

 

3.12. Proses Pengambilan Data 

Penelitian menggunakan tiga proses pengambilan data, yaitu : 

wawancara, pengamatan dan menyalin data sekunder. 

3.5.1. Wawancara 
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

interview guide atau panduan pertanyaan, sedangkan observasi langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan pencarian data tersebut (Nasir, 1999 : 212 dan 234). 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Armada Racun 

selaku band yang menciptakan lagu tersebut. Wawancara tersebut dilakukan 

untuk memperoleh data tentang ideologi dari Armada Racun dan pemikiran yang 

tertuang dalam video klip “Amerika”. Selain itu juga melakukan wawancara 

dengan Batu&Gunting sebagai kreator video klip tersebut.  

3.5.2.  Pengamatan 

Pengamatan adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang sangat 

penting karena berdasar pengamatan tersebut data yang berupa kasus nyata dapat 

diungkapkan sebagai dasar argumentasi di dalam penulisan. Bungin (2007: 115) 

mengemukakan beberapa bentuk pengamatan  yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu pengamatan partisipasi, pengamatan tidak terstruktur, 

dan pengamatan kelompok tidak terstruktur. Pengamatan yang dilakukan adalah 

dengan melihat langsung video klip Armada Racun “ Amerika “ sebagai obyek 

penelitian. 

3.5.3.  Menyalin Data Sekunder 
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Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan 

dengan semiotika, komunikasi, kajian budaya, surat kabar dan buku yang 

mendukung data. 

3.6. Analisa Data  

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan 

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

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2004:248). 

Analisa data juga dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan-kesimpulan. 

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan untuk memberikan makna terhadap 

data, menafsirkan dan menuangkan data dalam bentuk narasi yang kemudian 

mengarah pada temuan atau kesimpulan. Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan analisa data khusus, yaitu menggunakan 

kajian semiotika Charles Peirce. 

Peneliti akan mengkaji semua ikon yang ada dalam video klip “Amerika” 

menggunakan teori triadik Peirce. Sebelum menganalisa menggunakan teori 

Peirce peneliti terlebih dahulu melihat ideologi Armada Racun. Peneliti 

melakukan klasifikasi data yang diperoleh melalui wawancara untuk dapat 

mengetahui ideologi Armada Racun dalam video klip tersebut. Setelah itu, setiap 

ikon dibahas dalam struktur triadik Peirce tentang makna tanda, interpretan dan 

objek. Lebih lanjut lagi peneliti menganalisa data yang ada dengan klasifikasi 

tanda Peirce. Peneliti menganalisis berdasarkan sifat tanda; berdasarkan 
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hubungan tanda dan objek; dan  berdasarkan hubungan tanda dan interpretan. 

Pemaknaan yang ada kemudian akan dikaitkan dengan budaya pop kontemporer 

Indonesia. Budaya pop yang dimaksud mengarah pada budaya pop dan imaji 

perempuan; budaya pop dan budaya kawula muda; budaya pop dan media gaya 

hidup; budaya pop, politik dan identitas; dan budaya pop dan pendidikan. Pada 

akhirnya akan diperoleh pemaknaan terhadap ikon-ikon produk budaya pop 

Amerika yang menggambarkan realita budaya populer masyarakat Indonesia. 

 

 

 

 

3.7. Uji Validitas Data 

Pelaksanaan uji validitas mengacu pada pendapat Holsti yang 

menyatakan agar penelitian dapat dilakukan secara objektif, maka ukuran-ukuran 

dalam prosedurnya harus terpercaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trustworthness untuk melihat 

keabsahan data. Trustworthness adalah menguji kebenaran dan kejujuran subjek 

dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau 

dibayangkan (Bungin, 2007:71). Cara ini dapat dilihat dari dalamnya 

pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber untuk menguji kebenaran data adalah grup band Armada 

Racun, Batu&Gunting, serta video klip “Amerika” versi 1. Selanjutnya untuk 

menguji validitas data, penulis melakukan triangulasi data sumber. 


