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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami 

oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara 

holistik, dan di deskripsi dalam kata – kata dan bahasa, melalui konteks khusus yang 

alamiah juga memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6). Jenis 

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu 

menciptakan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat seputar data, sifat – sifat 

dan hubungan antara fenomena – fenomena yang diteliti (Djajasudarma, 2010:9). 

 

3.2 UNIT AMATAN DAN UNIT ANALISIS 

Unit Amatan merupakan salah satu sumber yang dijadikan untuk memperoleh 

data dalam menggambarkan dan menjelaskan tentang unit analisis. Sedangkan Unit 

analisis adalah pengumpulan data yang terpisah menjadi satu untuk menjawab 

persoalan dalam penelitian (Ihalauw, 2003: 174). 

Fokus penelitian ini, yang menjadi unit amatan penulis yaitu adegan dalam 

video musik The Man ciptaan Taylor Swift yang diunggah pada tanggal 27 Februari 

2020. Video musik tersebut didapat dengan cara di unduh secara langsung melalui 

saluran youtube resmi milik taylor swift. Sedangkan unit analisis dari penelitian ini 

adalah representasi kesenjangan gender dalam video musik The Man karya Taylor 

Swift.  

 

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA 

Dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis data yaitu:  

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer yang merupakan data utama yang diambil oleh 

peneliti ialah data dari sumber tayangan video musik The Man oleh Taylor Swift yang 
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memiliki representasi kesenjangan gender. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

sumber skripsi atau penelitian terdahulu, jurnal penelitian, dan buku yang mendukung 

untuk memperkuat penelitian. 

 

a. 3.3.1 DATA PRIMER 

   Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber 

penelitian oleh peneliti yang diperoleh dari hasil observasi tayangan video 

musik The Man karya Taylor Swift, yang menggambarkan kesenjangan gender. 

b. 3.3.2 DATA SEKUNDER 

   Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui sumber yang sudah 

ada. Adapun sumber yang dimaksud ialah, sumber yang berasal dari skripsi, 

jurnal penelitian, skripsi, dan buku pendukung untuk memperkuat dan juga 

mendukung penelitian. 

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tiga teknik metode pengumpulan data diantaranya: observasi, dokumentasi, studi 

pustaka. 

a. 3.4.1 TEKNIK OBSERVASI 

Melalui bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian”, W. Gulӧ 

menjelaskan bahwa, proses observasi atau pengamatan merupakan metode 

pengumpulan data oleh seorang peneliti yang mencatat informasi yang 

disaksikan selama penelitian dengan melihat, mendengarkan, merasakan 

dengan seobjektif mungkin. W. Gulӧ juga menjelaskan bahwa observasi 

dibedakan menjadi empat jenis: partisipan penuh, partisipan sebagai pengamat, 

pengamat sebagai partisipan, pengamat sempurna. Observasi partisipan penuh 

adalah proses pengamatan dengan menyamakan diri dengan orang yang diteliti, 
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sehingga pengamat dapat merasakan dan menghayati yang diamati oleh 

responden dan pengamat mungkin untuk tinggal bersama dengan kelompok 

masyarakat yang diamati dengan waktu yang cukup lama. Observasi partisipan 

sebagai pengamat adalah sebuah proses pengamatan dimana peneliti sebagai 

pengamat membatasi diri dalam berpartisipasi sebagai pengamat dan responden 

menyadari peranannya sebagai objek pengamatan. Observasi pengamat sebagai 

partisipan adalah proses sebuah pengamatan oleh peneliti yang berpartisipasi 

sepanjang dibutuhkan dalam penelitiannya saja. Observasi pengamat sempurna 

adalah sebuah proses pengamatan oleh peneliti yang mengamati tanpa 

berpartisipasi dengan yang diamati dan mempunyai jarak dengan responden 

yang diamati (Gulӧ. W, 2010:116-117). Berdasarkan penjelasan tersebut maka, 

peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan observasi pengamat 

sempurna, hal ini dikarenakan penulis tidak berpartisipasi dengan yang diamati 

tetapi penulis hanya akan mengamati video musik the man karya Taylor Swift. 

b. 3.4.2 TEKNIK DOKUMENTASI 

Teknik Dokumentasi dalam buku berjudul “Metode Penelitian 

Kualitatif Teori & Praktik” karya Imam Gunawan, Gottschalk menjelaskan 

bahwa teknik dokumentasi merupakan sebuah proses pembuktian yang menjadi 

dasar dari jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran 

maupun arkeologis. Gunawan juga menyatakan bahwa teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, yaitu dokumen 

dan rekaman (Gunawan, Imam. 2016:176). Melalui pemahaman tersebut, 

peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan gabungan data berupa adegan 

beserta lirik lagu yang menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam video 

musik The Man karya Taylor Swift. 

 

c. 3.4.3 STUDI PUSTAKA 
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Studi pustaka menurut buku yang berjudul “Metode Penelitian” karya M. 

Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

menjadi objek penelitian (Nazir, 1998:111). 

 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data memiliki pengertian sebagai cara untuk mencari juga 

menyusun secara teratur hasil catatan observasi, wawancara, juga yang lainnya yang 

bertujuan untuk menambahkan pemahaman peneliti tentang masalah yang akan diteliti 

dan disajikan sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, Noeng, 1998: 104). Melalui 

bukunya yang” Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru” 

Miles dan Huberman menyampaikan terdapat tiga tahapan dalam menganalisa data 

penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut: 

a. 3.5.1 Tahapan Reduksi Data: 

Mereduksi data adalah proses meringkas, memfokuskan untuk 

menyederhanakan, dan mencari pokok utamanya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, penulis mengunduh video musik The Man terlebih dahulu, setelah itu 

penulis memilih setiap adegan dan lirik didalam video musik tersebut yang 

menggambarkan representasi kesenjangan gender. 

 

b. 3.5.2 Tahapan penyajian Data: 

Penyajian data adalah penyusunan beberapa gabungan informasi, 

sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

Tindakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam tahap penyajian data peneliti 

mengamati adegan dan lirik yang berisi kesenjangan gender dalam video musik 

The Man menggunakan metode semiotika oleh Roland Barthes dengan faktor: 

konotatif, denotatif, dan mitos. 
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c. 3.5.3 Tahapan Penarikan Kesimpulan. 

Tahapan ini dapat dimengerti sebagai hasil penelitian yang menjawab inti 

dari masalah penelitian yang didasarkan melalui hasil analisis data. 

Penggambaran simpulan digambarkan dalam model deskriptif objek penelitian, 

serta mengacu pada kajian penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam 

tahap ini penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, 

yaitu makna representasi kesenjangan gender dalam video musik The Man 

berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. 

 

3.6 KEABSAHAN DATA 

Setelah memperoleh data yang dianalisis, penulis memastikan kebenaran dan 

kredibilitas data tersebut. Oleh karena itu penulis menentukan kredibilitas data yang 

diambil, maka penulis akan melakukan uji kredibilitas data menggunakan teknik 

triangulasi. Sugiyono melalui bukunya “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D mengatakan apabila uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif yaitu: Uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) (Sugiyono, 

2010:366). 

Penulis melakukan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Menurut 

Sugiyono (2013: 330), teknik triangulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan kembali data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut. 

2. Triangulasi teknik yaitu dengan melakukan pengecekan data dari sumber 

yang sama namun dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu yaitu karena waktu mempengaruhi kredibilitas data, 

sehingga proses pengambilan data disesuaikan dengan teknik yang berbeda 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk 

mengecek data informasi serupa dari berbagai sumber dengan informasi lainnya untuk 

memperoleh informasi yang valid melalui berbagai macam literatur yang terkait 

tentang makna simbol yang terdapat dalam video musik terkhusus dalam representasi 

kesenjangan gender. Dan dari hal tersebut sumber data yang diperoleh peneliti berasal 

dari: buku, jurnal, dan literatur lainnya yang selanjutnya diselaraskan dengan data yang 

terdapat dalam video musik The Man karya Taylor Swift. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan 

mewawancarai narasumber untuk dapat membandingkan dan mengoreksi ulang 

informasi yang diperoleh. Peneliti mewawancarai seorang narasumber yakni Gaby 

Sangapta S.T sebagai pengamat lirik, video musik dan sekaligus fans Taylor Swift. 


