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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

 Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif. Kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian dengan mendeskripsikan dalam kata-kata. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan analisis semiotika Roland Barthes yang menganalisis tanda – tanda 

yang ada pada iklan youtube Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding. Menurut Bogdan 

& Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

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 (J. Moleong 2017:248).  

 Penilitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan tanda – tanda yang 

terdapat pada gambar – gambar, tulisan – tulisan yang ada pada objek penelitian. Penelitian 

deskriptif ini juga ditujukan untuk membantu menjelaskan makna – makna dan membantu 

menjawab serta mengintepretasikan setiap tanda yang terdapat dalam iklan Djarum Super versi 

I Dare: Volcano Boarding.  

 Pada penelitian ini penulis ditunjang dengan teori semiotika Roland Barthes, dimana 

pada teori ini Barthes membagi makna pada dua tataran yakni, denotatif (sistem makna primer 

atau makna sesuai kamus). Menurut Barthes pada tataran denotatif ini bahasa dan tanda yang 

muncul menghadirkan konvensi atau kode – kode sosial yang bersifat eksplisit yang maknanya 

masih tersembunyi. Dan konotatif (sistem makna kedua atau makna yang terbentuk dari 

pengalaman individu). Namun selain itu ada satu aspek lagi yang dilihat oleh Barthes yakni 

mitos. Menurut Barthes, mitos terletak pada tingkat kedua penandaan, dimana setelah sistem 

sign-signifier- signified terbentuk tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang menjadi 

petanda kedua dan akan membetuk makna yang baru.  

 

3.2 Objek Penelitian 

 

 Pada penelitian ini objek yang digunakan oleh penulis adalah iklan Djarum Super versi 

I Dare : Volcano Boarding. Alasan penulis mimilih iklan versi I Dare: Volcano Boarding 
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tersebut untuk diteliti adalah selain karena iklan tersebut tidak menampilkan produknya, juga 

karena jumlah viewers pada video iklan tersebut yang paling banyak diantara video iklan 

Djarum versi lain di chanel YouTube Djarum (Super TV).  

 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.3.1 Unit Amatan 

Pada penelitian ini yang menjadi unit amatannya adalah iklan Djarum Super versi I 

Dare : Volcano Boarding.  

3.3.2 Unit Analisa 

Pada penelitian ini yang menjadi unit analisanya adalah makna kepercayaan diri yang 

ada di dalam iklan Djarum Super versi I Dare: Volcano Boarding. 

 

3.4 Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder. 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan 

pertama di lapangan (Kriyantono, 2009: 41). Sehingga  data primer dari penelitian ini 

adalah video iklan Djaru Super versi I Dare: Volcano Boarding.   

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder (Kriyantono, 2009: 42), sehingga data sekunder dalam penelitian ini adalah 

dengan cara mengumpulkan sumber – sumber dari buku – buku, literatur dan dari 

penelitian – penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Dokumentasi 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan dan pencarian 

data dengan cara mengumpulkan dokumen. Mengumpulkan beberapa dokumen dalam 

penelitian atau yang biasanya disebut metode dokumentasi adalah sebuah metode 

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan 
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dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis. Dokumen bisa berbentuk dokumen 

publik atau dokumen privat. Dokumen publik misalnya: laporan polisi, berita – berita 

surat kabar, transkrip acara TV, dan lain sebagainya. Dokumen privat misalnya: 

memo, surat – surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lain 

sebagainya. (Kriyantono, 2009: 118). Dokumen yang dikumpulkan penulis dalam 

penelitian ini adalah dokumen yang berupa sebuah video iklan Djarum Super yang 

diunggah di chanel YouTube mereka yakni Super TV, video tersebut memiliki durasi 

keseluruhan satu menit. Dokumen selanjutnya adalah dengan mengumpulkan bukti 

gambar atau screenshot dari setiap scene yang terdapat dalam video iklan Djarum 

Super versi I Dare: Volcano Boarding. Dalam penelitian ini penulis mengambil dan 

meneliti objek hanya pada setiap sequence dari iklan tersebut dan tidak sampai kepada 

scene dikarenakan untuk membatasi penelitian ini, karena apabila penelitian ini 

dilakukan sampai kepada setiap scene, penelitian ini akan membutuhkan waktu yang 

lebih panjang dan akan menghasilkan pemaknaan yang terlampau luas. 

 

3.5.2 Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung (tanpa 

mediator) sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tersebut. Namun tidak semua observasi bisa dikatakan sebagai suatu metode dalam 

riset. Karena metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan syarat – 

syarat tertentu agar bermanfaat bagi kegiatan riset (Kriyantono, 2009: 108). 

Suatu kegiatan observasi baru bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan 

pengumpulan data penelitian bila memenuhi syarat sebagai berikut (Nazir, 1985: 

234) : 

1. Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematis. 

2. Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan. 

3. Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihbungkan 

dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

4. Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reliabilitasnya. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen, 1982, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan 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, 2007: 

248). Sedangkan menurut Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 

Kualitatif, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber termasuk didalamnya dengan cara wawancara dan atau dengan pengamatan. 

Langkah selanjutnya adalah dengan megadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara 

melakukan abstraksi. Setelahnya data tersebut disusun dalam satuan – satuan untuk kemudian 

dikategorisasikan. Kemudian data yang sudah dikategorisasikan tersebut selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan keabsahan data. 

Pada penelitian ini analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan 

melakukan observasi pada video iklan Djarum Super vesi I Dare : Volcano Boarding yang 

menjadi objek penelitian ini. Selanjutnya adalah membuat breakdown pada objek penelitian, 

iklan yang menjadi objek tersebut dibagi menjadi beberapa scene untuk kemudian diteliti 

makna yang terkandung di dalam iklan tersebut. Sequence yang sudah dibedah tersebut 

selanjutnya dijabarkan makna denotasi, konotasi, dan mitos yang terkandung didalamnya untuk 

dilihat tanda yang muncul dalam iklan tersebut. Kemudian langkah analisis yang terakhir 

adalah dengan menarik kesimpulan, bagaimana makna yang terkandung didalam iklan tersebut. 

 

3.7 Kredibilitas Data Penelitian  

 Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, teknik ini adalah 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sendiri dibagi menjadi 

beberapa teknik antara lain ; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan penyidik, dan 

triangulasi dengan teori. 

Penulis pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yang adalah 

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda (Patton, 1987: 331). Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang 

dikatakan orang secara umum dan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan data 

yang diperoleh dengan dokumen atau literatur – literatur lain yang berkaitan (Moleong, 2007: 

330). Alasan peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber adalah, teknik ini dapat 
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dilakukan dengan waktu yang cepat karena membandingkan data dengan literatur atau 

penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitian 

ini menjadi lebih efisien. Pada penelitian ini pula peneliti melakukan pengecekkan data melalui 

beberapa sumber antara lain, dari jurnal-jurnal lain, internet, serta buku. 

 

 




