
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah hal dasar dalam penelitian yang akan mempengaruhi berbagai

unsur  dalam penelitian.  Setiap  penelitian  yang  ilmiah  harus  menggunakan  suatu  metode

penelitian yang tepat agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenaran analisis

data ilmiahnya (Qatrin, 2011).

Peneliti  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif  dalam

mengerjakan  penelitian  ini.  Denzin  &  Lincoln  dalam  Guest,  Namey,  Mitchell  (2013),

menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif  adalah aktifitas  penelitian yang dilakukan

secara  tetap,  dan  disengaja  yang  terdiri  dari  data  di  lapangan,  wawancara,  percakapan,

fotografi, rekaman, dan memo diri. Pada tingkat ini penelitian kualitatif mempelajari sesuatu

yang alami, berusaha untuk menjabarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Kuncoro (2003, h. 21), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode

untuk  menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang

terkumpul  sebagaimana  adanya  untuk  disajikan  dalam  bentuk  sedemikian  rupa  sehingga

mudah dipahami oleh pembaca.

Mengutip  dari  Wibowo  dalam  Safitri  (2016,  h.  54),  penelitian  semiotika

menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan alasan:

1. Penelitian  semiotika  menginginkan  suatu  keutuhan  keseluruhan  (entitas)  untuk
memperoleh  jawaban  tentang  makna-makna  yang  ada  dalam  suatu  teks  sebagai  sebuah
proses dalam satu kesatuan.

2. Dalam  memecahkan  masalah  penelitian  analisa  semiotika  cenderung  bersifat
induktif yaitu memaparkan temuan-temuan teks dan mengkaitkannya dengan konsep-konsep
lain yang berhubungan dalam konteks tertentu.



3. Manusia sebagai instrumen penelitian, dalam hal ini kemampuan si peneliti dalam
melakukan analisa penafsiran tanda-tanda sangat signifikan, jadi alat pengumpul dan analisa
data adalah instrumen psikologis dan intelektual dari si peneliti dalam hal ini manusia.

4. Data yang dihasilkan adalah data desktriptif berupa gambaran mengenai makna dari
tanda-tanda dalam suatu teks secara detil.

5. Keabsahan data tidak bisa dinilai dari indikator penelitian klasik/ilmiah/kuantitatif.
Ukuran-ukuran  atau  batas-batas  keabsahan  data  bersifat  subjektif  dan  kontekstual  sesuai
dengan teks dan tempat teks itu hidup yang tidak berdasar pada kisi-kisi lazim generalisasi
data dalam suatu penelitian kuantitatif (validitas, reabilitas, dan objektivitas).

6. Desain penelitian berubah seiring keperluan penafsiran teks.

7. Analisa semiotika berbasis pada kerangka subjektif dari si peneliti, akibat adanya
perbedaan  pengalaman  intelektual  yang  kerap  menghasilkan  paradigma  ataupun  desain
penelitian yang berbeda-beda pada satu masalah.

8. Kalau boleh disebut variabel, maka isi pesan atau makna dari tanda diperlakukan
sebagai variabel mandiri karena hanya diteliti tentang bagaimana sistem penandaan bekerja
dan apa pesan yang tersirat bukan hubungannya dengan konsep atau variabel lain.

“Pijakan analisis dan penarikan kesimpulan adalah interpretasi-interpretasi terhadap

gejala yang diteliti,  yang pada umumnya tidak dapat diukur dengan bilangan atau angka”

(Pawito dalam Safitri,  2016, h. 54), sehingga dari hal tersebut peneliti  juga menggunakan

paradigma  interpretatif,  yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan  makna  dari  simbolisasi

kemewahan dari  brand fashion internasional  yang berupa produk yang dijual,  harga jual,

bahan yang digunakan pada produk, iklan, atmosfer toko dan lain-lain yang dapat mendukung

kemewahan  tersebut.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  dilakukan

dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  paradigma  interpretatif  yang  bertujuan  untuk

mengungkapkan makna dari simbolisasi kemewahan dari brand fashion internasional.

3.2 Metode Penelitian

Peneliti  menggunakan analisis semiotika sebagai dasar dari penelitian ini.  Menurut

Pawito dalam Kartika (2013, h. 57), “analisis semiotik merupakan cara atau metode untuk

menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat pada

suatu  paket  lambang-lambang  pesan  atau  teks”.  “Metode  semiotika  bersifat  kualitatif

interpretatif,  yaitu sebuah metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai



objek kajiannya, serta bagaimana peneliti  menafsirkan dan memahami kode (decoding) di

balik tanda dan teks tersebut” (Piliang dalam Kartika 2013, h. 57). 

Peneliti  menggunakan  analisis  semiotika  dari  Roland  Barthes,  dimana  semiotika

Roland Barthes membahas tentang tanda, penanda, petanda serta mitos yang akan peneliti

gunakan  untuk  menganalisis  simbolisasi  kemewahan  dalam  gaya  hidup  terhadap  brand

fashion internasional.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana peneliti akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian

merupakan tempat yang mendukung penelitian yang dimana peneliti dapat menemukan data-

data  yang  dibutuhkan.  Penelitian  berlokasi  di  Mall  yang  terdapat  gerai  brand  fashion

internasional didalamnya, yaitu Plaza Indonesia, Jakarta.

Penelitian ini dimulai dari tanggal 11 Agustus 2017 – 11 September 2017, dengan

estimasi lama penelitian selama 1 (satu) bulan.

3.4 Fokus Penelitian

“Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi bagi seorang peneliti menentukan

sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah,

dan  dianalisis  dalam  suatu  penelitian”  (Moleong,  2009,  h.  7).  Fokus  penelitian  akan

membatasi studi bagi peneliti dan untuk menentukan sasaran penelitian sehingga objek yang

diteliti  tidak  melebar.  Apabila  sasaran  penelitian  sudah  ditentukan,  maka  peneliti  dapat

mengklasifikasikan data yang dikumpukan, diolah, dan dianalisis dalam penelitian tersebut.



Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  simbolisasi  kemewahan  yang  dapat

dimunculkan  dari  brand  fashion internasional,  yaitu  iklan  audio  visual yang  dapat

mendukung kemewahan tersebut.

3.5 Unit Analisis Data

“Unit analisis data merupakan bagian terkecil dari data penelitian” (Abdillah, 2016, h.

34). Menurut Bogdan dan Biklen dalam Safitri (2016, h. 36), “unit analisis adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian ini, unit analisis data adalah tanda-tanda dan simbol yang diperoleh

dari  iklan  audio  visual yang  dapat  mendukung  kemewahan,  yang  akan  dianalisis

menggunakan teori Semiotika Roland Barthes.

3.6 Sumber Data

Lofland  dan  Lofland  (Moleong,  2009)  menyatakan  bahwa  sumber  data  dalam

penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan data

statistik. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu:

1) Sumber data primer

“Sumber  data  primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  langsung

dari  sumber yang diamati  dan dicatat  untuk pertama kalinya”  (Marzuki dalam

Safitri,  2016, h.  57).  Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti  adalah



dengan menganalisis  kemewahan  brand fashion internasional  yang selanjutnya

akan  dilakukan  pengamatan  melalui  dari  iklan  audio  visual  yang  dapat

mendukung kemewahan tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dari

buku teks, jurnal, maupun media internet. “Data sekunder merupakan data yang

mendukung  data  primer  yang  diambil  dari  sebuah  literatur  atau  dokumen”

(Narimawati  dalam  Safitri,  2016,  h.  58).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan

melakukan  observasi  pada  atribut-atribut  pendukung  seperti  website  dan  akun

Youtube resmi dari objek penelitian. Peneliti juga akan mencari sumber-sumber

berupa buku dan jurnal  yang terkait  dengan tema penelitian untuk mendukung

penelitian ini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  adalah  sebuah  cara  yang  digunakan  peneliti  dalam

mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian (Abdillah, 2016). Penelitian

ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

“Observasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  observasi  non  partisipan

dimana penulis  hanya  bertindak mengobservasi  dan tidak ikut  menjadi  bagian

dari  yang  diriset,  baik  kehadirannya  diketahui  atau  tidak”  (Kriyantono  dalam

Abdillah,  2016, h. 37). Pada penelitian ini peneliti  mengobservasi wesbite dan



akun  Youtube  resmi  objek  penelitian  untuk  mendapatkan  data,  dan  juga

mengobservasi data-data sekunder yang peneliti peroleh dari internet.

2. Dokumentasi

Menurut  Kriyantono  (dalam  Safitri,  2016,  h.  37),  “dokumen  bisa

berbentuk  dokumen  publik  atau  dokumen  privat.  Dokumen  publik  adalah

dokumen  seperti  laporan  polisi,  berita  surat  kabar,  transkrip  TV dan  lainnya.

Sedangkan dokumen privat adalah dokumen seperti memo, surat pribadi.” Pada

penelitian ini, peneliti mendokumentasikan berupa foto dan video yang diperoleh

langsung oleh peneliti.

3.8 Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut,

1. Mengidentifikasi  elemen-elemen  yang  dianggap  mendukung  simbolisasi

kemewahan  pada  brand  fashion internasional,  dari  iklan  audio  visual yang

disajikan.

2. Menganalisis  tanda-tanda  yang  sudah  diperoleh  dengan  tahap  pertama  yaitu

denotasi, dimana menurut Sobur dalam Wijayanti (2016, h. 43), “denotasi adalah

tingkat  pertandaan yang  menjelaskan  hubungan suatu petanda dengan penanda

atau  tanda  dan  rujukan  realitas,  yang  menghasilkan  suatu  makna  yang  pasti,

langsung eksplisit”.

3. Menganalisis  pada  tahap  kedua  yaitu  konotasi,  dimana  menurut  Sobur  pada

Wijayanti  (2016, h. 44), “konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan



suatu hubungan yang tidak langsung, tidak eksplisit,  dan tidak pasti. Kemudian

dikaitkan  dengan  fenomena  mitos  Roland  Barthes,  dimana  mitos  adalah  suatu

pengkodean makna dan nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang alamiah”

4. Menginterpretasikan data secara keseluruhan dan membuat kesimpulan.
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