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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalam (Denzin, 

2009:28) 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 isu lingkungan yang muncul dan 

makna konotatif dalam video klip Harimau! Harimau! oleh Grup Band 

Navicula.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam 

menganalisis permasalahan penelitian adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Danim (Danim, 2002:35-36), 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-
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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. 

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. 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). 

3.3 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).  

 

3.4 Unit Pengamatan dan Unit Analisis 

Penelitian ini memiliki unit amatan dalam video klip Harimau! 

Harimau! oleh Grup Band Navicula. Sedangkan unit analisis dalam 

penelitian ini adalah adalah simbol-simbol isu lingkungan yang 



31 
 

muncul dalam video klip Harimau! Harimau! oleh Grup Band 

Navicula. 

  

3.5 Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam (Denzin, 2009:34) yaitu data-data 

yang diperoleh secara langsung yang hanya dapat kita peroleh dari 

sumber asli atau melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan 

informan dalam penelitian kita. Pada penelitian ini, data primer 

diperoleh dari video klip Harimau! Harimau! oleh Grup Band 

Navicula.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam (Denzin, 2009:34) yaitu data-data yang 

dapat diperoleh dari yang sudah ada, misalnya di perpustakaan, 

perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat 

statistik, dan kantor-kantor pemerintahan. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber buku, jurnal, internet, 

laporan penelitian, dan berita-berita baik di media cetak maupun di 

internet. Selain itu, data juga diperoleh dari artikel atau makalah oleh 

beberapa peneliti lain yang sifatnya mendukung penelitian ini sebagai 

referensi. 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi dokumen 

(studi teks). Metode ini dalam (Denzin, 2009:551) 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 dalam video klip “Harimau! 

Harimau!” oleh Grup Band Navicula. Berdasarkan sumber utama 

dalam video klip “Harimau! Harimau!” oleh Grup Band Navicula 

tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 
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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. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

semiotika Roland Barthes. Roland Barthes menciptakan peta tentang 

bagaimana tanda bekerja. Peta tanda Roland Barthes adalah sebagai 

berikut: 

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) 

Tabel 3.1 

Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: (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. 
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Teknik analisis yang dilakukan dalam pengolahan kajian ini 

dengan menggunakan tanda-tanda isu lingkungan hidup yang 

ditimbulkan atas pembangunan dan industrialisasi yang ada pada 

video klip “Harimau! Harimau!” oleh Grup Band Navicula 

dianalisis meggunakan teori semiotika Roland Barthes yang 

berfokus pada signifikasi dua tahap. Data yang tersaji dalam 

penelitian ini unsur yang tersirat dalam video klip “Harimau! 

Harimau!” oleh Grup Band Navicula yang menunjukkan simbol 

isu lingkungan. Data kemudian dianalisis dengan teori semiotika 

Roland Barthes, melalui dua tahap denotasi dan konotasi. Pada 

tahapan yang pertama semua tanda baik verbal maupun non 

verbal ditampilkan apa adanya. Dilihat dari munculnya simbol-

simbol yang ada di dalam setiap adegan video klip Harimau! 

Harimau! yang berupa gesture, lirik lagu, komposisi ruang, 

hubungan antar objek, bahasa, dan teknik pengambilan gambar.  

 Selanjutnya pada tahap kedua, konotasi dalam proses 

penandaan dibahas lebih luas dalam artian menghubungkan 

gesture, lirik lagu, komposisi ruang, hubungan antar objek, 

bahasa, dan teknik pengambilan gambar yang muncul di setiap 

adegan video klip Harimau! Harimau! kedalam gambaran apa 

yang akan dipancarkan dan akibat apa yang akan di timbulkan 

ke dalam cakupan yang lebih luas. Akhirnya, makna konotasi 

dari beberapa tanda akan menjadi semacam mitos atau mitos 

petunjuk (dan menekan makna-makna tersebut). 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. Pada akhirnya makna konotasi dari beberapa 

tanda akan menjadi mitos. 
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3.7 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). 

Kriteria ini memiliki beberapa teknik pemasaran, antara lain: 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 
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pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan 

pengecekan anggota (Moleong, 2001:175). Pada penelitian ini 

menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi.  

Menurut Denzin (1989) dalam (Danim, 2002:37), ada lima tipe 

triangulasi. Triangulasi teoritis menggunakan kerangka kerja atau 

perspektif teoritikat dan hipotesis yang berbeda untuk studi yang 

sama. Triangulasi sumber 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 atau 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. Peneliti akan menggunakan triangulasi sumber 

data dalam penelitian ini, karena trianggulasi 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. 

 


