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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian 

kualitatif lebih ditekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) 

data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono 2006, p.58). 

Moleong (Wahjuwibowo 2013, p.35) berpendapat, 

penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran 

akan gejala sosial tertentu. Informasi gejala sosial, dalam suatu 

permasalahan penelitian, telah tersedia , namun belum 

mencukupi. 

Daniel Mcquail mengatakan bahwa karakteristik utama 

dari pendekatan semiotika adalah suatu analisa yang bersifat 

kualitatif, bukan kuantitatif (Wahjuwibowo 2013, p.245). 

Selanjutnya, Budi Irwanto (Bungin 2009, p.307) 

menyampaikan, studi dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, menggunakan khaznah dari fenomena empiris, seperti 

studi kasus, pengalaman pribadi, sejarah hidup, wawancara, 

observasi, sejarah, interaksi dan teks visual serta konten pesan 

yang menggambarkan rutinitas dan problematika serta makna 

kehidupan individu. 

Representasi citra politikus..., Joyo Santoso, FIKOM UMN, 2019



25 
 

3.2  Paradigma 

Paradigma (Wahjuwibowo 2013, p.36) merupakan suatu 

kepercayaan atau prinsip dasar yang ada dalam diri seseorang 

tentang pandangan dunia dan membentuk cara pandangnya 

terhadap dunia. 

Selanjutnya, Rachmat Kriyantono (2006, p.51-p.52) 

mengatakan bahwa paradigma konstruktivis dilihat dari empat 

hal, yaitu ontologis (berkaitan dengan realitas), epistimologis 

(berkaitan dengan pengetahuan yang dapat oleh peneliti lain yang 

diteliti), aksiologis (berkaitan dengan nilai-nilai), dan 

metodologis (berkaitan dengan teknik-teknik yang digunakan 

untuk menemukan pengetahuan). Untuk penjelasan lebih 

lanjutnya akan dijabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Paradigma Konstruktivis 

Paradigma Konstruktivis 

Ontologis Epistimologis Aksiologis Metodologis 

Rleativism Transsectionalist/ 

subjectivist 

 Reflective/ 

Dialectica 

 

1. Realitas 

merupakan 

konstruksi 

sosial 

kebenaran 

suatu 

realitas 

 

1. Pemaham

an tentang 

sesuatu 

realitas 

atau 

temuan 

suatupenel

1. Nilai, etika, 

dan pilihan 

moral 

merupakan 

bagian yang 

tak 

terpisahkan 

1. Menekank

an empati 

dan 

interaksi 

dialektis 

antara 

peneliti 

responden 
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Sumber: (Kriyantono 2006, p.51-52) 

3.3  Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode semiotika, yang 

merupakan sebuah ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang aneh, 

sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih lanjut ketika seseorang 

membaca teks atau narasi atau wacana tertentu (Wahjuwibowo 

2018, p.8). 

bersifat 

relative, 

berlaku 

sesuai 

kontekss 

spesifik 

yang dinilai 

relevan oleh 

pelaku 

sosial. 

2. Realitas 

adalah hasil 

konstruksi 

mental dari 

indiviu 

pelaku 

sosial 

sehingga 

realitas 

dipahami 

secara 

beragam 

dipengaruhi. 

itian 

merupaka

n produk 

interaksi 

antara 

peneliti 

dengan 

yang 

diteliti 

2. Peneliti 

dan objek 

atau 

realitas 

yang 

diteliti 

merupaka

n kesatuan 

realitas 

yang 

terpisahka

n 

dari 

penelitian. 

2. Peneliti 

sebagai 

passionate 

participant, 

fasilitator 

yang 

menjembatan

i keragaman 

subjektivitas 

pelaku sosial. 

3.  Tujuan 

penelitian: 

Rekonstruksi 

realitas sosial 

secara 

dialektis 

antara 

peneliti 

dengan apa 

yang diteliti 

untuk 

merekonst

ruksi 

realitas 

yang 

diteliti 

melalui 

metode-

metode 

kualitatif 

seperti 

observasi 

partisipan 

atau studi 

literatur. 
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Semiotika Roland Barthes digunakan sebagai pendekatan 

untuk menganalisis media dengan asumsi bahwa media itu 

sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda 

(Wahjuwibowo 2018, p.11).  

Dengan menggunakan signifikasi tanda (penanda dan 

petanda) serta pemaknaan pertama milik Saussure (makna 

denotatif) dan sistem pemaknaan lima kode milik Roland 

Barthes. Peneliti dapat mengungkap makna konotatif yang 

ditemukan dengan lima kajian kode. Dengan menggunakan 

metode ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana representasi 

citra politikus paslon no 02 (Prabowo-Sandi) pemilu 2019 dalam 

lirik lagu dan music video C.O.D.O.T. 

3.4  Unit Analisis 

Penelitian ini mengambil unit analisis berupa teks lagu 

dan adegan video musik. Unit analisis ini merupakan data 

kualitatif yang berasal dari teks lagu, adegan video, gestur tubuh, 

ekpresi wajah, dan gaya berpakaian dalam video music 

C.O.D.O.T yang dapat digunakan pada penelitian sistem tanda 

(kriyantono 2006, p.38). 

Unit yang dianalisis yaitu, lirik lagu dan adegan video 

musik C.O.D.O.T. Unit analisis ini akan dihubungkan dengan 

teori. Peneliti memilih unit analisis ini karena unit tersebut 

merupakan unit yang paling berhubungan dengan topic yang akan 

dibahas.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan analisis 

teks dan video musik dalam sebuah lagu dengan metode 

semiotika. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data yaitu, 
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studi dokumen untuk mendapatkan data analisis dalam penelitian 

ini. 

Proses pengumpulan data ini dengan mencerna teks dan 

video musik dalam sebuah lagu. Arikunto menjelaskan bahwa 

studi dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya 

(Arikunto 1998, p.236). 

Unit analysis penelitian ini yaitu, teks dan video musik 

lagu C.O.D.O.T yang di-upload oleh PAPUA1. Video musik 

tersebut dipilih karena peneliti ingin melihat dan bagaimana 

representasi citra paslon 02 (Prabowo-Sandi) pemilu 2019 dalam 

lirik lagu dan music video C.O.D.O.T yang di-upload oleh 

pemilik akun PAPUA 1.  

Kriyantono berpendapat, metode dokumentasi 

merupakan cara atau metode yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (2006, 

p.120). Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan dua 

jenis pengumpulan data, yaitu: 

1. Data primer, peneliti menggunakan data primer 

berupa tulisan dalam bentuk teks lagu dan adegan 

musik video C.O.D.O.T. Peneliti memperoleh data 

primer berupa lirik lagu yang berada dalam video, 

yang di-upload ke Youtube. 

2.  Data sekunder, peneliti mendapatkan data sekunder 

dari bahan-bahan referensi seperti buku, artikel-

artikel, dan browsing internet yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti  
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3.6  Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong analisis data dapat diartikan sebagai 

proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

data (Kriyantono 2006, p.160).  

Melalui data kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan 

diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat 

umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi (Kriyantono 

2006, p.191). 

Roland Barthes memiliki pemetaan yang menunjukan 

denotasi dan konotasi, serta penanda dan petanda. 

Gambar 3.6: peta model two order of signification Roland Barthes 

 

 

  

 

 

 

 

Dari peta diatas, dapat dilihat bahwa tanda denotative 

terdiri dari penanda dan petanda, tetapi saat bersamaan tanda 

denotative ialah juga penanda denotative. Dalam konsep Barthes 

tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun 

juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya 
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