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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode atau method secara harfiah berarti cara. Metodologi berasal dari 

bahasa Yunani  metha (melalui atau melewati)  dan hodos (jalan atau cara) 

sehingga metode dapat dipahami sebagai jalan atau cara yang harus dilalui 

(Pujileksono, 2016,h.3). Secara umum metode dipahami sebagai alat atau 

langkah-langkah sistematis ketika melakukan suatu pada kehidupan sehari-hari 

ataupun bermasyarakat berdasarkan konteksnya. Akan tetapi dalam sebuah 

penelitian metode dipahami sebagai “metodologi” yang berfungsi sebagai alat 

yang digunakan untuk memahami serta memecahkan sebuah permasalahan 

melalui “teknik” atau serangkaian proses sistematis dan logis, yang digunakan 

pada sebuah penelitian.   

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan semiotik. Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang 

berorientasi pada kedalaman data, di mana dalam memahami hingga  

memecahkan sebuah permasalahan sosial diurai berdasarkan kata-kata, secara 

sistematis, terperinci serta bersifat subjektif. Artinya dalam mencari solusi dari 

sebuah permasalahan sosial, peneliti menguraikan pemahaman hingga temuan 

yang merujuk pada permasalahan melalui kata-kata atau hasil amatan yang 

sifatnya subjektif, di mana penelitian yang ditulis oleh peneliti sedikit banyak 
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melibatkan pandangan atau pemikiran peneliti secara pribadi terhadap jalannya 

penelitian yang dilakukan.   

Menurut Creswell (2008) dalam (Raco, 2010,h.7) apabila sebuah riset 

dilakukan dengan mengeksplorasi dan memahami gejala sentral, maka metode 

penelitian kualitatif tepat digunakan sebagai pendekatan atau penelusuran. 

Dengan pengumpulan data melalui wawancara partisipan (peserta penelitian 

yang sudah ditentukan sebelumnya) dengan pertanyaan umum. Hasil dari 

jawaban partisipan berupa informasi yang dikumpulkan berupa kata atau teks 

yang kemudian di analisis. Hasil dari analisis inilah nantinya menggambarkan 

atau mendeskripsikan data yang diperoleh.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode dalam memahami 

permasalahan sosial yang temuannya diperoleh bukan dengan prosedur 

pengolahan angka atau statistik, melainkan pengolahan kata, teks secara 

deskripsi berdasarkan refleksi atau gambaran dari perilaku objek yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik, di mana semiotik 

merupakan salah satu dari tujuh tradisi komunikasi yang memfokuskan pada 

bahasan makna pesan, yang dilihat dari bahasa atau komunikasi verbal hingga 

penggunaan tanda pada komunikasi non verbal. Selain sebagai teori, semiotika 

juga dipahami sebagai metode. Menurut Yasraf Amir semiotika menjadi sangat 

mungkin untuk dijadikan metode pembacaan teks, selain itu sebagai bagian ilmu 

sosial juga sangat mungkin apabila digunakan untuk melihat wacana sosial, 
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politik, ekonomi, ataupun budaya. Karena pada dasarnya apabila seluruh praktik 

sosial dipandang sebagai fenomena bahasa , maka menurut  pandangan semiotik 

juga dapat dipahami sebagai tanda. Oleh sebab itu semiotik dianggap sebagai 

metode analisis yang memiliki keunggulan terlebih lagi ketika digunakan dalam 

pembacaan teks (Romdhoni, 2016,h.5)  

Hoed dalam (Wahyu Wibowo, 2013,h.194-195) mengemukakan bahwa 

proses semiosis merupakan sebuah proses pemaknaan tanda yang bermula dari 

persepsi atas dasar kemudian dasar tersebut merujuk pada objek sehingga 

terjadilah proses interpretan. Istilah semiotik atau semiotika lebih mengacu pada 

tradisi Peirce dari pada tradisi Saussure, sebab pada tradisi Saussure dikenal 

dengan semiologi. Keduanya ini menjadi kiblat awal perkembangan pemikiran 

serta pengkajian tanda. Barthes selaku pengikut keduanya justru melahirkan 

pengembangan pemikiran tentang semiotika sehingga terdapat perbedaan 

mendasar dengan pandangan Peirce dalam menjelaskan ilmu tentang tanda. 

Dalam mengungkap interpretasi tanda pada video kampanye Bangkalan 

Sejahtera, penulis menggunakan model triadik atau trikotomis tanda dari Charles 

Sanders Peirce. Di mana pada prinsip trikotomi, tanda memiliki sifat 

representatif. Tanda diposisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang 

lain (something that represent something else), oleh sebab itu proses pemaknaan 

tanda mengikuti hubungan tiga titik, antara Representamen (R), Objek (O), dan 

Interpretan (I). R merupakan bagian tanda yang dapat dipersepsi (berdasarkan 

fisik) tanda ini merujuk pada sesuatu yang diwakilinya yaitu, O. Sedangkan 
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dalam proses penafsiran antara R dan O merujuk kepada I. Dari sinilah 

seseorang bisa menafsirkan persepsi atas dasar yang merujuk pada objek 

tertentu. Peirce memandang tanda tidak hanya mewakili sesuatu, tetapi 

membuka peluang penafsiran kepada orang yang menggunakan juga menerima 

tanda. Sehingga setiap  tanda diberi makna oleh manusia, dengan mengikuti 

proses yang disebut semiosis  

Berdasarkan konsep Peirce dalam (Wahyu Wibowo, 2013,h.196) 

terdapat beberapa level pemahaman bagi pengguna tanda yaitu : 

1. Kepertamaan atau Firstness 

Merupakan level tanda yang berada di tahap awal , di mana 

kebelakuan tanda masih bersifat kemungkinan, perasaan atau 

potensial serta orientasi persepsi beragam. Adapun level tanda 

kepertamaan meliputi Qualisign, Ikon, dan Rheme 

2. Kekeduaan atau Secondness 

Pada tahap kekeduaan level pemahaman dan keberlakuan tanda 

sudah berkonfrontasi atau berhadapan dengan kenyataan. Sudah 

berorientasi dengan dunia luar atau apa yang sudah berada namun 

pemaknaan masih secara individual. Adapun level kekeduaan 

meliputi Sinsign, Ikon, dan Dicent  

3. Keketigaan atau Thirdness  
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Pada tahap keketigaan  level pemahaman dan keberlakuan tanda 

sudah bersifat aturan, hukum, yang berlaku secara umum. Adapun 

level keketigaan meliputi Legisign, Simbol dan Argument 

Pada video kampanye Bangkalan Sejahtera Pilkada 2018, terdapat 

beberapa penggunaan tanda yang mewakili hegemoni kiai, yang tanpa disadari 

oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Antonio Gramsci (1891-

1937) mengenai hagemoni yang dimaknai sebagai upaya menguasai, 

mendominasi dan mengendalikan melalui moral dan intelektual. Oleh sebab itu 

penulis menggunakan paradigma kritis dalam landasan penelitian ini. Paradigma 

kritis melihat realita yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi 

selain itu memiliki tujuan untuk membangun kesadaran kolektif demi mengubah 

struktur menjadi lebih baik (Pujileksono, 2016,h.29). Pada penelitian ini penulis 

mencoba mengungkap penggunaan tanda yang mewakili atau 

merepresentasikan“hegemoni kiai”.   

 

3.2 Peran Peneliti 

  Peneliti, merupakan orang yang bertindak menjalankan penelitian 

atau pelaku dari jalannya penelitian, dimulai dari awal sebelum dilakukannya 

penelitian hingga diperoleh hasil dari penelitian yang tertuang ke dalam bentuk 

laporan.  Peneliti menjadi instrumen paling penting dalam sebuah penelitian 

sebagai kendali sekaligus kunci utama penelitian. Untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam yang didasarkan pada empati tidak ada yang bisa 
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melakukannya kecuali manusia bukan hasil tes yang terstandar, karena  tes tidak 

cocok menggali kedalaman data (Wijaya, 2019,h.17-18).  Selain sebagai 

perencana, pengumpul data hingga penganalisis, dalam penelitian kualitatif yang 

bersifat subjektif, di mana peneliti juga ikut andil dalam menentukan arah 

penelitian yang dilakukan. Di mana keikutsertaan pemikiran, perspektif atau 

ideologi peneliti yang juga tertuang di dalam  penafsiran data hingga pembuatan 

laporan yang berisikan hasil penelitian. Terlebih lagi di dalam penelitian ini 

berangkat dari paradigma kritis, yang melibatkan pemikiran peneliti secara 

langsung dalam mempertanyakan, memahami, hingga memecahkan 

permasalahan. 

Selain itu, peneliti juga berperan dalam pengumpulan data lapangan, 

apabila dibutuhkan data yang mengharuskan  peneliti juga terlibat dalam  proses 

pengumpulan data. Dalam pengumpulan data lapangan fasilitas pendukung 

sebagai clue dari pengumpulan data lapangan ditentukan oleh subjek penelitian  

untuk dimintai keterangan melalui kegiatan wawancara atau indepth interview 

ataupun berupa dokumen pendukung lainnya yang menunjang kebenaran data 

sebagai penentu hasil dari penelitian 

 

3.3  Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Fitrah (2017,h.152) subjek penelitian pada dasarnya yang 

akan  dikenai hasil dan kesimpulan pada penelitian, dapat berupa perilaku, 

persepsi, motivasi dan tindakan lainnya . Sedangkan Nyoman Kutha Ratna 
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(2010) dalam (Fitrah, 2017,h.156) mengemukakan bahwa objek merupakan 

keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Dalam penelitian 

kualitatif objek disebut situasi sosial yang berupa tempat, pelaku ataupun 

aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Subjek penelitian dalam hal ini 

merujuk kepada orang yang terlibat di dalam objek penelitian. Dalam penelitian 

ini adalah pasangan calon nomor urut 3, Ra Latif Amin Imron- Mohni. Namun 

yang menjadi fokus subjek penelitian ini adalah Ra Latif Amin Imron selaku 

calon Bupati sekaligus yang menggunakan identitas ”RA”  Selain itu subjek 

pendukung sebagai informan kunci (orang yang mengetahui informasi terkait 

yang dibutuhkan peneliti). Melalui Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Ra 

Latif-Mohni yang nantinya memberikan informasi mengenai latar belakang 

subjek penelitian. Di mana nantinya informasi yang diperoleh sebagai data 

pendukung .Objek dari penelitian ini adalah Channel youtube Bangkalan 

Sejahtera yang terdapat beberapa video kampanye pasangan calon Ra Latif-

Mohni. 

 

3.4  Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan serta 

berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti (Pujileksono, 2016,h.12). 

Dalam penelitian ini unit analisis berupa beberapa scene yang telah dipilih 

peneliti dari tayangan video pada akun youtube Bangkalan Sejahtera 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yang mana kriteria sejalan dengan 
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tujuan penelitian. Unit Analisis berasal dari 5 video berdurasi kurang lebih 2-5 

menit. Terkumpul 12 scene yang telah ditentukan sebagai unit analisis 

berdasarkan kriteria terdapat beberapa penggunaan tanda yang merujuk pada 

makna hegemoni kiai, yang hendak dikonstruksikan melalui tayangan video 

melalui penggunaan tanda yang nampak mewakili sesuatu yang tidak terlihat 

(Hegemoni).  

Tabel 3.1 Unit Analisis 

No Video Scene Keterangan 

1. Kemeriahan Pendukung 

SALAM BANGKALAN 

SEJAHTERA 

(13 Februari 2018) 

1 Menampilkan  papan 

nama Masjid Agung  

Sultan  Abdul Kadirun 

 2. Kemeriahan Pendukung 

SALAM BANGKALAN 

SEJAHTERA 

(13 Februari 2018) 

2 Kedatangan Ra Latif-

Mohni di   Masjid 

Agung disambut dengan 

Hadrah 

3. Kemeriahan Pendukung 

SALAM BANGKALAN 

SEJAHTERA 

(13 Februari 2018) 

4 Berdo’a (ziarah) di 

Makam Sultan Abdul 

Kadirun 

4. Jingle Kemenangan Untuk 

SALAM 

(11 Maret 2018) 

4 Lirik jingle 

“Salam dari Santri” 

5. Jingle Kemenangan Untuk 

SALAM 

(11 Maret 2018) 

12 Lirik jingle 

“Santreh Adukung 

Salam” 

 

6. Pasangan SALAM Pemimpin 

yang Peduli 

(23 Mei 2018) 

7 Sambutan warga ketika 

Ra Latif rabu (Tiba) 

7. Silaturahmi Ibu Zainab dalam 

Acara Muslimat di Desa Katol 

Kec. Kokop 

(2 Juni 2018) 

6 Ibu  Muslimat NU 

sedang berdo’a dengan 

membaca Yasin 

 

8. Silaturahmi Ibu Zainab dalam 

Acara Muslimat di Desa Katol 

Kec. Kokop 

8 Memberikan sambutan 

di depan langger  

(Langgar) “RA Latep 
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(2 Juni 2018)  Nikah Toronan ke tello’ 

deri Syekhona” 

9. Pasangan SALAM Turut 

Berpartisipasi dalam Acara 

Harlah NU  

(2 Juni 2018) 

1 Kumpulan para Santri di 

Pelataran Pondok 

Pesantren Syaikhona 

Kholil Bangkalan 

10 Pasangan SALAM Turut 

Berpartisipasi dalam Acara 

Harlah NU  

(2 Juni 2018) 

4 Senda gurau asemoh 

(duduk bersama), sowan 

bersama pengasuh 

Pondok Pesantren 

Syaikhona 

11. Pasangan SALAM Turut 

Berpartisipasi dalam Acara 

Harlah NU  

(2 Juni 2018) 

9 Kegiatan Jalan Santai 

bersama para santri 

keliling Kota Bangkalan 

 

12. Bangkalan Sejahtera Pilih No 3 

Coblos Klambi Pote 

(7 Juni 2018) 

3 Perkenalan, ajakan 

memilih dan mencoblos 

di depan Masjid 

Syaikhona Kholil 

Bangkalan 
 Sumber : Youtube Bangkalan Sejahtera (2018) dan Olahan Peneliti  (2021) 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian, sumber data menjadi salah satu yang 

terpenting karena berkaitan dengan jalannya penelitian.   Menurut  Moelong 

dalam (Wahyu Wibowo, 2013,h.167) mengemukakan bahwa sumber data pada 

kajian teks atau penelitian dokumen diperoleh dari dokumen resmi eksternal 

yang berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga dapat berupa majalah, 

buletin, pernyataan, berita ataupun informasi lainnya yang disiarkan melalui 

media massa.  Pada penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan 

digunakan penulis sebagai acuan dan mendukung jalannya penelitian, antara lain 

: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari lapangan ataupun 

yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan unit analisis. Dalam 

penelitian ini, terkait analisis semiotika pada video kampanye, maka data 

primer dalam penelitian ini berupa soft file potongan scene video, selain itu 

hasil dari wawancara mengenai subjek penelitian yang terkait objek 

penelitian ini 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data kedua setelah data primer, yang berperan 

sebagai data pendukung dari data primer, yang diperoleh  dari rujukan 

literatur, studi kepustakaan ataupun informasi lainnya yang mendukung 

yang berhubungan dengan penelitian, yang berfungsi untuk memperkuat 

analisis dari temuan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku yang  

membahas Kiai dari Rozaki (2004), buku dari Nezar Patria (2015) yang 

membahas mengenai konsep hegemoni. Serta buku lainnya yang 

mendukung penelitian ini baik yang tercetak atau yang dapat diakses 

melalui internet  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjadi substansi dari dilakukannya sebuah 

penelitian, karena dari proses pengumpulan data inilah menentukan hasil dari 

penelitian. Menurut Sugiyono (2014) dalam (Zulmiyetri, 2019,h.162) teknik 
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pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Merupakan  proses mengumpulkan unit analisis yang akan menjadi 

fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 

beberapa data berupa potongan video kampanye Bangkalan        

Sejahtera ataupun dokumen lainnya yang menunjang terkait 

penelitian, yang diperoleh berdasarkan sumber kepustakaan atau 

internet. 

2. Observasi 

Merupakan pengamatan secara langsung serta bebas terhadap objek 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan 

mengamati langsung unit analisis yang sudah dikumpulkan, yaitu 

video kampanye yang berbentuk visual, audio visual, hingga yang 

sudah berupa potongan scene yang dilihat dengan cermat mengenai 

semua yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan aspek komunikasi 

verbal atau non verbal. Kemudian dipilih beberapa hasil dari 

observasi yang sesuai dengan konsep penelitian. 

3. Wawancara 

Merupakan teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab 

antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini 
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wawancara juga diperlukan guna mencari data yang menunjang dan 

memperkuat penelitian melalui key informan, terkait subjek 

penelitian yaitu mengenai latar belakang subjek penelitian  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Secara umum analisis data menurut Patton (2009:268) dalam (Anggito, 

Albi and Setiawan, 2018,h.237) merupakan proses mengatur urutan data 

selanjutnya mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

urutan dasar. Teknik analisis data merupakan tahapan puncak dalam sebuah 

penelitian yang akan mengantarkan peneliti dengan hasil penelitian dari 

permasalahan yang diangkat, sebagai sebuah solusi atau jawaban atas semua 

pertanyaan permasalahan. Teknik analisis data akan menyesuaikan dengan 

pendekatan dan tema penelitian. Seperti pada penelitian ini dengan pendekatan 

semiotika, maka teknik analisis yang digunakan peneliti merupakan teknik 

analisis semiotika Charles Sanders Peirce mengenai proses pemaknaan sebuah 

tanda dari beberapa aspek Representamen , Objek dan Interpretant 

Tabel 3.2 Teknik Analisis Data 

Unit analisis  berupa scene yang sudah ditentukan 

Sebelumnya dari 5 video kampanye yang diunggah  pada 

Channel Youtube Bangkalan Sejahtera 

Representamen Objek Interpretan 

Qualisign  Ikon Rheme 

Sinsign Indeks Dicent 

Legisign  Simbol Argument 
  Sumber: Olahan Peneliti (2021) dan (Piliang, 2010) 
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Sebagaimana Peirce memandang semiotika sebagai sebuah proses, 

yang melalui tiga tahapan berdasarkan triangle meaning yang kaitannya dengan 

aspek kognitif manusia sebagai penafsir tanda. Yang pertama bagaimana indera 

menyerap representamen berdasarkan qualisign, sinsign dan legisign kemudian 

yang kedua tangkapan indera tadi dihubungkan dengan pengalaman yang 

dialami sebelumnya, sehingga terkonstruksilah makna dari representamen yang 

disebut objek berdasarkan ikon,indeks dan simbol. Kemudian pada tahap 

terakhir menafsirkan objek sesuai dengan keinginan yang juga dipengaruhi 

aspek kognitif dan pengalaman seseorang yang disebut interpretant rheme,dicent 

dan argument 

  

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan atau bisa dikatakan dengan teknik pemeriksaan 

terhadap hasil analisis atau temuan dalam penelitian. Sugiyono (2014 : 366) 

dalam (Zulmiyetri, 2019,h.165) mengemukakan bahwa teknik keabsahan data 

berhubungan dengan seberapa jauh kebenaran serta kenetralan dari data yang 

telah dikumpulkan. Tujuan dilakukannya uji keabsahan data adalah, untuk 

mengukur nilai kebenaran data yang disajikan agar data yang diperoleh serta 

diolah tidak diragukan kebenarannya, sehingga teknik keabsahan data ini 

digunakan. 

Pada setiap penelitian kualitatif teknik keabsahan data menyesuaikan 

dengan tema dan fokus penelitian yang diusung. Dalam penelitian ini yang 
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pendekatannya adalah pendekatan semiotika. Menurut Sugiyono (2014 : 366)  

dalam (Zulmiyetri, 2019,h.165-166) maka teknik keabsahan data yang 

digunakan : 

1. Meningkatkan ketekunan 

Artinya peneliti meningkatkan ketekunan dalam hal ketajaman 

analisis, kecermatan mengamati unit analisis dengan teliti dan 

berkelanjutan. Dengan melakukan ini akan menghasilkan kepastian 

data serta urutan penafsiran yang valid. Dalam upaya meningkatkan 

ketekunan bagi seorang peneliti dengan banyak membaca rujukan, 

referensi, literatur buku, internet serta rajin mencari dokumentasi 

terkait dengan temuan pada penelitian, agar data yang disajikan 

lebih kuat dan valid  

2. Perpanjangan Pengamatan 

Merupakan teknik keabsahan data yang mengharuskan peneliti 

membangun kedekatan dengan objek yang diteliti, artinya peneliti 

harus lebih dekat dengan objek yang sedang diamati, tentunya 

dengan mempertimbangkan aspek kecermatan. Pada penelitian ini, 

dengan pendekatan analisis semiotika dalam menguji nilai 

kebenaran data, peneliti harus meninjau lebih dekat objek yang 

diteliti 


