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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini ada dua, yaitu apa saja makna 

hiperealitas tanda yang terdapat dalam ramalan kartu remi di Kota Padang? Apa 

saja tipologi hiperealitas tanda yang terdapat dalam ramalan kartu remi di Kota 

Padang? Berdasarkan masalah, tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan apa saja 

makna hiperealitas tanda yang terdapat dalam ramalan kartu remi di Kota Padang, 

selanjutnya mendeskripsikan apa saja tipologi hiperealitas tanda yang terdapat 

dalam ramalan kartu remi di Kota Padang yang ditemukan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: metode kualitatif-

interpretatif. Untuk penyediaan data digunakan teknik observasi, teknik wawancara 

dan teknik catat. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis 

teks secara individual. Untuk menyajikan hasil analisis data menggunakan kata-

kata biasa yang di rangkum dalam bentuk laporan skripsi.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan empat puluh enam 

makna hiperealitas tanda yang terdapat pada ramalan kartu remi di Kota Padang. 

Tipologi hiperealitas tanda menurut Piliang memiliki enam jenis, dari enam jenis 

tipologi tersebut terdapat empat penggunaan tipologi pada ramalan kartu remi di 

Kota Padang yaitu tanda sebenarnya, tanda dusta, tanda palsu, dan tanda ekstrim. 

Tanda sebenarnya pada ramalan ditemukan satu data, Tanda palsu ditemukan dua 

belas data. Tanda dusta ditemukan tiga puluh lima data. Tanda ekstrim ditemukan 

satu data. 
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