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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini hal yang akan diamati adalah keterkaitan komunikasi visual 

pada iklan rokok U Mild dengan representasi pria dewasa awal sebagai citra produk 

rokok U Mild dengan bantuan semiotika denotasi konotasi Roland Barthes dan 

ekpresi pada dimensi jarak dan pergerakan kamera. Iklan rokok U Mild memiliki 

beberapa versi iklan yang bermacam – macam berdasarkan varian produk dari rokok 

U Mild. Dalam pengamatan ini akan dipilih tiga  

1) Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “tiap luka punya cerita” 

2) Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “tau kapan harus bohong” 

3) Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “pinter bagi waktu”  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode analisis 

semiotik. Semiotik disebut sebagai ilmu tentang tanda. Semiotic merupakan studi 

mengenai arti dan analisis dari kejadian – kerjadian yang menimbulkan arti. Dipilih 

sebagai metode penelitian karena semiotika dapat memberikan ruang yang luas 

untuk melakukan interpretasi terhadap iklan sehingga akhirnya bisa mendapatkan 

keterkaitan antar komunikasi visual pada iklan rokok U Mild dengan representasi pria 

dewasa awal sebagai citra produk rokok U Mild dengan bantuan semiotika denotasi 

konotasi Roland Barthes dan ekpresi pada dimensi jarak dan pergerakan kamera. 

III.2 Metodelogi Penelitian 

Metode – metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yaitu: 

III.2.1 Metode Kualitatif 

Mengidentifikasi objek yang diteliti untuk dipaparkan, dianalisis, dan 

setelah itu dapat mengetahui maknanya. Video diambil dari youtube iklan 

rokok U Mild edisi kode cowok versi “tiap luka punya cerita”, “cowo tau kapan 

harus bohong”, “pinter bagi waktu”. 

III.2.2 Wawancara 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan dengan pihak – pihak yang terkait dalam 

penelitian. 
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Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang ingin disampaikan 

dalam iklan rokok U Mild edisi kode cowok dan bagaimana cara mengemas 

pesan yang terkadung dalam ekpresi pada dimensi jarak dan pergerakan 

kamera pada iklan rokok U Mild edisi kode cowok. Pewawancara secara 

khusus dilakukan kepada ahli media rekam, dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang valid mengenai cara mengemas pesan yang terkandung dalam 

ekpresi pada dimensi jarak dan pergerakan kamera pada iklan rokok U Mild 

edisi kode cowok. Narasumber yang berkompeten dalam bidangnya serta 

orang yang pernah mendapatkan pelajaran mengenai media rekam. Maka 

wawancara dilakukan pada ahli media rekam yang berkompeten, yaitu: 

 Wawancara dengan Elara Karla Nugraeni M.Sn, merupakan orang 

yang ahli media rekam di dapatkan informasi berupa tiap type of 

shot memiliki fungsi masing-masing yang telah terbahasakan secara 

universal, tidak berbeda fungsi/kegunaannya pada sekat antara film 

pendek, film panjang, film dokumenter, serial, iklan televisi dan atau 

segala macam akivitas perekaman gambar bergerak baik di televisi, 

layar bioskop, jaringan internet, dlsb. Close Up Shot seperti yang 

sudah anda sebutkan sendiri, membuat penonton dapat melihat hal 

detail pada jarak tertentu, dan menurut saya itu benar, Close Up Shot 

digunakan untuk melihat hal-hal detail yang biasanya didahului 

dengan frame yang lebih luas, dimana objek tidak cukup mudah 

dikenali dalam hitungan detik, selain itu Close Up Shot juga digunakan 

untuk memberikan penekanan tertentu melalui bahasa gambar yang 

terkadang tidak mudah ditangkap maknanya melalui gambar-gambar 

dengan frame luas. Namun perlu diketahui bahwa bahasa pada 

gambar bergerak tidak hanya berdiri pada satu shot, melainkan 

terbahasakan melalui rangkaiannya. 

III.2.3 Studi Literatur 

  Diambil dari berbagai buku, jurnal, dan laporan penelitian ilmiah. Buku 

yang digunakan adalah terutama buku yang membahas tentang semiotika.  

III.2.4 Analisis Data 

 Setelah data terkumpul maka penulis dapat mengkelompokan bagian 

– bagian dari data yang kemudian akan di analisa. Dengan adanya data yang 

telah didapat maka akan sangat membantu penulis dalam penelitiannya. 
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Karena data merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan makna 

semiotika yang terkandung dalam ekpresi pada dimensi jarak dan pergerakan 

kamera dan kesimpulannya. 

III.2.5 Sample 

Terdapat enam versi iklan edisi kode cowok yang dipublikasikan U Mild 

dalam iklan televisi dan penulis memilih tiga versi untuk diteliti yaitu versi tiap 

luka punya cerita, cowok tau kapan harus bohong dan pinter bagi waktu. 

Alasan pemilihan tersebut dikarenakan dalam ketiga iklan tersebut 

menampilkan pria dewasa awal dalam menyikapi permasalahan yang sering 

muncul dalam suatu hubungan dengan lawan jenis. Melalui sample scene 

yang dianalisa muncul hipotesis. Hipotesis tersebut lalu diolah untuk 

menghasilkan kesimpulan. 

III.3 Jenis Sumber Penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang di dapat berasal dari : 

 Data primer 

Data penelitian yang diperoleh langsung dari penelitian melalui cara 

observasi terhadap objek penelitian iklan rokok U Mild edisi kode cowok 

“tiap luka punya cerita”,“cowo tau kapan harus bohong” &“pinter bagi 

waktu” dalam bentuk video yang ditonton dan sudah diunduh dari 

youtube. 

 Data sekunder 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber – sumber 

lain antara lain buku, serta reverensi lain yang terkait dengan penelitian 

iklan rokok U Mild edisi kode cowok “tiap luka punya cerita”,“cowo tau 

kapan harus bohong” &“pinter bagi waktu”. 
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III.4 Data 

III.4.1 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Tiap Luka Punya 

Cerita” 

  

Gambar III.1. Iklan Scene 1 

(Talent A menali tali sepatu, talent B sedang berdiri sambil minum, talent 

C sedang melepas jam tangan) 

 

 

Gambar III.2. Iklan Scene 2  

(Talent B menunjuk goresan lengan kiri talent C)  

 

  

Gambar III.3. Iklan Scene 3  

(Talent C menceritakan goresan luka pada talent A & talent B ) 

A 

B 

C 

C 

A 

B 
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Gambar III.4. Iklan Scene 4 

 (Talent C menunjuk goresan di muka talent B) 

 

  

Gambar III.5. Iklan Scene 5 

 (Talent B menceritakan goresan di muka kepada talent A & C) 

 

  

Gambar III.6. Iklan Scene 6 

 (Talent A menunjuk dada serta melihat ke arah talent A & C) 

 

B   

C   

A   
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Gambar III.7. Iklan Scene 7 

 (Talent A mengambil foto di saku kiri dan menunjukkan kepada talent B &C) 

 

    

Gambar III.8. Iklan Scene 8 

 (Talent A menunjukkan foto kepada talent B &C) 
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III.4.2 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Pinter Bagi Waktu” 

  

Gambar III.9. Iklan Scene 1  

(Terlihat seorang cowok dan cewek berada di restoran) 

 

  

Gambar III.10. Iklan Scene 2  

(Terlihat seorang cowok dan cewek sedang berbincang) 

 

  

Gambar III.11. Iklan Scene 3  

(Terlihat seorang cowok tersenyum dan membawa sendok) 
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Gambar III.12. Iklan Scene 4  

(Terlihat seorang cewek tersenyum) 

 

  

Gambar III.13. Iklan Scene 5  

(Terlihat seorang cowok menyuapkan makanan ke kasihnya) 

 

  

 

Gambar III.14. Iklan Scene 6  

(Terlihat seorang cowok menyuapkan makanan ke kasihnya) 
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Gambar III.15. Iklan Scene 7  

(Terlihat seorang cowok menyuapkan makanan kekasihnya dengan 

tersenyum) 
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III.4.3 Iklan rokok U Mild edisi Kode Cowok versi “Tau Kapan Harus 

Bohong”  

  

Gambar III.16. Iklan Scene 1 

 (Terlihat seorang cewek yang sedang meniriskan spagetthi) 

 

  

Gambar III.17. Iklan Scene 2 

 (terlihat seorang cewek sedang meletakkan piring di atas meja) 

 

  

Gambar III.18. Iklan Scene 3 

 (terlihat seorang cewek sedang memandang kekasihnya) 
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Gambar III.19. Iklan Scene 4 

 (terlihat seorang cowok yang memberi komentar) 

 

  

Gambar III.20. Iklan Scene 5 

 (Cewek berdiri dan hendak pergi dari kursinya, sedangkan cowok menutup mulutnya) 

 

  

Gambar III.21. Iklan Scene 6 

 (Terlihat seorang cowok yang tersenyum) 

 

 

 

 

 

 


