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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma ini 

memperhatikan makna dalam kehidupan sosial, dengan cara 

pengekspresian pemahaman melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya 

pribadi, dan ritual sosial (Deacon et al 1999:6). Paradigma interpretif 

meyakini bahwa “realitas” telah terbentuk dari waktu ke waktu melalui 

proses komunikasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

interaksi simbolik. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa pengalaman 

manusia ditengahi oleh penafsiran. Representasi dan makna budaya 

memiliki materialitas tertentu, melekat pada bunyi, prasasti, obyek, citra, 

buku, majalah, dan program televisi. Diproduksi, ditampilkan, digunakan 

dan dipahami dalam konteks sosial tertentu (Barker, 2004:9). 

 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengadaptasi 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Whitney (1960:63) metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Interpretasi makna gaya hidup dari simbol-simbol yang ada dalam web 

series filosofi kopi, mendorong keinginan peneliti untuk mencaritahu 

representasi gaya hidup yang terkadung dalam web series. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Penelitian kualitatif yang menjadi fokus penelitian yaitu apa yang 

menjadi sasaran penelitian (Bungin, 2007:78). 

 3.2.1 Unit Amatan 

Unit amatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah iklan 

web series Filosofi kopi sebanyak empat episode; Filosofi Kopi 
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The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” dengan durasi 10:10 menit, 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

dengan durasi 09:43 menit, Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody 

– Ep 3 “W. I.B (Waktu Indonesia Bagian Ben) dengan durasi 

09.49 menit; dan Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 

“Coffee vs Non coffee” dengan durasi 06.49 menit . 

3.2.1 Unit Analisis 

 Unit analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah representasi lifestyle konsumtif dalam iklan web series 

Filosofi Kopi dalam fokus aktivitas, bahasa, dan pakaian. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer berasal dari video iklan web series 

Filosofi Kopi sebanyak empat episode. Peneliti menggali 

informasi data dengan melihat, dan memahami iklan web series 

Filosofi Kopi, yang nantinya diharapkan dapat menemukan 

representasi yang terkandung didalamnya. 

3.3.2 Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder didapatkan melalui studi pustaka, 

seperti buku-buku mengenai teori yang akan digunakan untuk 

memperoleh data penelitian, selain itu melalui jurnal-jurnal, dan 

artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam 

penelitian. Diperoleh dari membaca, dan memahami maksud 

penjelasan dan tujuan yang terkandung dalam studi pustaka, 

berbentuk teks ataupun gambar. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif analisis studi kasus, yang melihat sisi representasi 

gaya hidup dalam iklan web series Filosofi Kopi. Menurut Creswell (1988) 

penelitian mencaritahu tentang suatu sistem yang berkaitan pada sebuah 

peristiwa, bukti-bukti yang dikumpulkan dapat menggunakan sumber data-

data yang valid.  

Untuk memperoleh bukti-bukti yang valid maka harus menentukan 

teknik pengumpulan data yang digunakan. Maka teknik penelitian yang 

digunakan adalah: 

1. Mengunduh video iklan web series filosofi kopi sebanyak empat episode 

sebagai objek penelitian. 

2. Melihat, memperhatikan, dan memahami isi video iklan web series 

filosofi kopi. 

3. Penelitian pustaka (library research), dengan memilih, mengklasifikasi, 

dan mendalami literatur-literatur yang berasal dari buku, jurnal-jurnal, 

dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna 

mendukung asumsi serta landasan teori dari pembahasan penelitian 

mengenai iklan dan semiotika. 

4. Melihat, dan mendalami kembali video iklan web series filosofi kopi. 

5. Memilih objek-objek yang akan dianalisis. 

6. Mengklasifikasikan objek analisis dengan menggunakan teori gaya 

hidup David Channey dan Semiotika Roland Barthes. 
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3.5 Analisis Data 

 Penelitian ini membahas tentang representasi lifestyle dalam iklan 

web series filosofi kopi sebagai objek penelitian. Teknik analisis data pada 

dasarnya dikembangkan dengan maksud hendak memberikan makna 

(making sense of) terhadap data, menafsirkan (interpretating) dan 

mentransformasikan (transforming) data ke dalam bentuk narasi (Pawito, 

2007:101). Peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisa 

data: 

1.  Peneliti memperhatikan Iklan 

Iklan yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah web series 

Filosofi Kopi dalam Youtube yang dibuat oleh rumah produksi 

Visinema Picture yang dipublikasikan pada tahun 2017. 

2.  Mengumpulkan dan memahami daftar pustaka 

Mengumpulkan dan memahami literature-literatur seperti buku, 

majalah, karya ilmiah, artikel, yang berhubungan dengan objek 

penelitian representasi lifestyle dalam iklan web series Filosofi 

Kopi, elemen atau tahapan gaya hidup menurut David Channey, 

dan teori Representasi oleh Roland Barthes. 

3. Mengamati dan menganalisis fokus penelitian 

Mengamati fokus penelitian pada tahapan pertama melalui tiga 

tahapan David Channey yaitu pertukaran simbolik, modal simbolik, 

proses simbolik. Pada tahapan kedua, lebih dalam lagi menggali 

dan membedah unsur-unsur representasi yang terdapat dalam iklan 

web series Filosofi Kopi dengan menitik fokuskan pada aktivitas, 

bahasa, dan busana dalam keempat episode web series Filosofi 

Kopi. 

4. Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan 
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Melalui tahapan teknik analisis data keempat, peneliti dapat 

melakukan pembahasan data-data dari teknik pengumpulan data 

yang telah dilakukan, sehingga memperoleh instrument-instrumen 

penelitian dan dapat mengkonstruksikan data serta dapat 

menghasilkan kesimpulan dari penelitian representasi lifestyle 

dalam iklan web series Filosofi Kopi pada mahasiswa di Jakarta, 

menggunakan semiotika Roland Barthes. 

 

3.9 Uji Keabsahan Data 

 Dalam menguji keabsahan data pada penelitian representasi lifestyle 

dalam iklan web series Filosofi Kopi, peneliti menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluang 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 

2001: 178).  Denzin (1978) membagi triangulasi menjadi empat metode, 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai uji 

keabsahan data. 

 

 

 

 

 

 

 


