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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Secara harafiah, penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian di 

mana seluruh hasil temuannya bukan merupakan hasil dari prosedur kuantifikasi, 

seperti perhitungan statistik atau cara lain yang menggunakan ukuran angka. 

Istilah kualitatif merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek 

kualitas, nilai, atau makna yang tersembunyi di balik setiap fakta (Gunawan, 

2013:82).

Hal itu sesuai yang diuraikan oleh Denzin dan Lincoln (2009) mengenai 

penelitian kualitatif. Mereka menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan sebuah metode penelitian yang mencakup dua pendekatan terhadap 

subjek kajiannya, yakni pendekatan interpretif dan pendekatan naturalistik. 

Kedua istilah tersebut merupakan karakter terpenting dari sebuah 

penelitian kualitatif. Pendekatan interpretif merupakan suatu upaya 

merekonstruksi makna dengan cara melakukan pemahaman secara mendalam 

terhadap subjek yang diteliti. Sedangkan, pendekatan naturalistik merupakan 
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sebuah pendekatan di mana peneliti tidak melakukan rekayasa apa pun terhadap 

subjek yang telah diteliti (Putra, 2013:62-63). 

Oleh karena itu, pada jenis pendekatan penelitian kualitatif, peneliti 

diharuskan untuk memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, mendalam, serta 

menyeluruh (Iskandar, 2008:17). Hal itu ditujukan agar peneliti dapat memahami 

serta menafsirkan fenomena dan makna yang telah dilihatnya (Putra, 2013:62) 

sekaligus dapat memberikan pemahaman dan pengertian baru atas permasalahan 

yang telah dikaji dalam penelitiannya (Raco, 2010:33).

Bisa dikatakan bahwa pada jenis penelitian ini, peran peneliti sangatlah 

penting, khususnya dalam hal menafsirkan serta memberi arti pada data dan 

informasi yang telah didapatnya. Akibatnya, jenis penelitian ini juga sering 

disebut sebagai penelitian  interpretative (Raco, 2010:10).

Sifat dari penelitian ini sendiri adalah deskriptif atau dalam bahasa 

latinnya disebut “descriptivus” yang berarti uraian. Dengan demikian, penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan sesuai dengan 

realitas yang ditemukan pada saat melakukan penelitian (Mukhtar, 2013:10-11). 

Di sisi lain, hasil dari jenis penelitian ini mungkin tetap banyak dipengaruhi oleh 

pandangan, pemikiran, dan pengetahuan dari peneliti itu sendiri (Raco, 2010:7). 

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan paradigma 

konstruktivis. Paradigma dapat didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan 

seseorang mengenai dunia di mana hal tersebut sekaligus membentuk pola pikir 

dan cara pandang manusia terhadap dunia itu sendiri (Wibowo, 2011:27).
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Littlejohn mengemukakan bahwa aliran konstruktivis melandaskan 

teorinya pada pemikiran yang menyatakan bahwa realitas tidak terbentuk secara 

obyektif melainkan realitas tersebut dikonstruksi terlebih dahulu melalui berbagai 

proses interaksi (Wibowo, 2011:28).

Menurut Dedy N Hidayat, terdapat empat dimensi dalam paradigma 

konstruktivis, yaitu (Wibowo, 2011:28) :

ß Ontologis: relativism. Kebenaran dari suatu realitas bersifat relatif. Sebab, 

realitas yang disajikan merupakan hasil konstruksi sosial. 

ß Epistimologis: transactionalist atau subjectivist. Antara peneliti dengan 

obyek yang diteliti saling bertransaksi satu sama lain untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai suatu realitas.

ß Aksiologis: nilai (value judgements), etika, dan pilihan moral tidak dapat 

dipisahkan dari suatu penelitian. 

ß Metodologis: untuk memperoleh atau dapat merekonstruksi realitas yang 

hendak diteliti, peneliti dengan responden harus melakukan interaksi 

dialektis dan memberikan penekanan pada empati - melihat sejauh mana 

para pelaku sosial menghayati realitas yang sedang diteliti. 

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotika. 

Peneliti menggunakan metode tersebut untuk menganalisis dan mengkaji makna-

makna tentang kegigihan hidup yang ditampilkan melalui serangkaian tanda 

(visual maupun non visual) yang disajikan oleh media pada sebuah program acara 
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talkshow yang bernama Kick Andy, khususnya dalam episode “Harmoni Anak 

Bangsa” dengan tema “Kebutaan tidak Memupus Semangat”. 

3.3 Unit Analisis

Penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada episode “Harmoni 

Anak Bangsa” dengan tema “Kebutaan tidak Memupus Semangat” yang 

ditayangkan pada hari Jumat, 4 Januari 2013 pk 21:30 WIB. Unit analisis dalam 

penelitian ini terdiri dari tanda visual (ikon dan indeks) dan tanda non visual 

(simbol). Peneliti akan menganalisis pesan verbal dan non-verbal yang bisa 

dimaknai mengacu pada representasi kegigihan hidup di dalamnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan 

data penelitian. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik di mana peneliti 

menelaah referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian yang sedang dilakukan (Iskandar, 2008:219).

Pada penelitian ini, ada dua jenis data yang didokumentasikan oleh 

peneliti guna menunjang hasil analisis data, yakni:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkan bahan 

penelitian dari DVD yang dibeli langsung dari pihak Kick Andy. 

DVD tersebut berisi video hasil copy tayangan program acara 

Kick Andy episode “Harmoni Anak Bangsa” yang digunakan 
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sebagai bahan untuk penelitian ini. Episode tersebut dibagi 

menjadi dua tema. Peneliti hanya mengambil salah satu tema 

yang berjudul “Kebutaan tidak Memupus Semangat”. Peneliti 

menyaksikan seluruh tayangan pada tema “Kebutaan tidak 

Memupus Semangat” guna mengetahui kegigihan hidup yang 

direpresentasikan dalam tayangan tersebut. Lalu, data-data yang 

telah didapatkan diolah menjadi sebuah data yang berkaitan 

dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang ada. Peneliti 

melakukan studi kepustakaan dengan membaca jurnal dan 

penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga 

mengumpulkan data dari beberapa buku teks, website, maupun 

bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang ada guna menunjang data-data dalam 

penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semiotika dengan model analisis yang dikemukakan oleh Charles Sander Peirce. 

Model analisis dari Peirce berbentuk segitiga yang digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Segitiga Makna Charles S. Peirce

Model semiotika Peirce mengacu pada tanda (sign), objek, dan 

interpretant (hasil interpretasi). Ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan 

digambarkan dalam bentuk segitiga karena dianggap sebagai model yang paling 

berguna dan mendasari semua sifat dasar dari tanda (Fiske, 2012:78). 

Sebuah tanda mengacu pada sesuatu yang berada di luar dirinya - objek. 

Interpretant (hasil interpretasi) merupakan pemahaman seseorang bahwa tanda 

memiliki efek di benak pengguna (Fiske, 2012:70).

Apabila ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dalam benak 

seseorang, hal itu akan memunculkan makna tentang sesuatu yang telah diwakili 

oleh tanda tersebut (Sobur, 2009:115). Dapat dikatakan bahwa ketiga hal tersebut, 

yakni sign, objek, dan interpretant, saling mempengaruhi satu sama lain dan 

kemudian akan membentuk suatu makna tertentu dari simbol-simbol yang 

disajikan, salah satunya oleh media. 

Peirce juga membagi tanda menjadi tiga jenis, yaitu ikon, indeks, dan 

simbol (Eco, 2009:267-268). Sebuah ikon memiliki kesamaan dengan objek. Ikon 

merupakan sebuah tanda yang memiliki kemiripan ‘rupa’ sehingga tanda itu 

mudah dikenali oleh pemakainya. Dalam sebuah ikon, hubungan antara 
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representamen dengan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa 

kualitas. 

Indeks merupakan tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau 

eksistensial di antara representamen dengan objeknya. Dalam indeks, tanda 

dengan objeknya memiliki hubungan yang bersifat konkret, aktual, dan biasanya 

melalui suatu cara yang sekuensial atau kausal. Sedangkan, simbol merupakan 

jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional sesuai kesepakatan atau 

konvensi sejumlah orang atau masyarakat (Wibowo, 2011:14).

Berikut tabel yang turut menjelaskan jenis-jenis tanda beserta cara 

kerjanya (Wibowo, 2013:19):

Tabel 3.1 Jenis Tanda dan Cara Kerjanya

Jenis Tanda Ditandai dengan Contoh Proses Kerja

Ikon - persamaan (kesamaan)

- kemiripan

Gambar, foto, dan 
patung

- dilihat

Indeks - hubungan sebab akibat

- keterkaitan

Asap – api

Gejala – penyakit

- diperkirakan

Simbol - konvensi atau

- kesepakatan sosial 

Kata-kata dan isyarat - dipelajari
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