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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian perpustakaan (library 

research) atau dikenal juga dengan riset non reaktif. Dalam suatu penelitian 

diperlukan adanya sebuah metode atau pendekatan yang berguna untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan terhadap 

angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan 

temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik atau dengan cara-cara yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. (M. 

Djunaidi dan Fauzan, 2012 : 25) 

Dalam penelitian filsafat dikenal dengan metode penelitian theoretical 

hermeneutic, yaitu penelitian ilmiah yang berpusat pada interpretasi dan 

pemahaman seseorang, terhadap teks, sumber dan pandangan-pandangan para 

pakar terhadap suatu content, objek maupun simbol. (Iskandar, 2009 : 64) 

Melalui dasar penelitian kualitatif – interpretatif, peneliti berusaha 

untuk mengetahui suatu makna yang terdapat dalam teks yaitu dalam 

penelitian ini adalah lirik lagu. Selain itu mengikut sertakan fungsi dari 

analisis hermeneutika adalah sebagai sistem interpretasi.  
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Proses pemahaman makna sebuah karya merupakan fokus dari 

hermeneutika. Hermeneutika merupakan studi terhadap pemahaman, yang 

lebih khususnya bertugas dalam pemahaman terhadap teks. Lingkup 

hermeneutika mencaup tiga faktor di dalamnya, yaitu dunia teks, dunia 

pembuat teks atau pengarang dan dunia pembaca. 

Lirik-lirik lagu Iwan Fals yang terdapat dalam album lagu pada pasca 

reformasi politik merupakan kumpulan teks yang kemudian dianalisis oleh 

peneliti dengan pendekatan hermenutika untuk mengetahui makna dari lirik 

sebuah lagu tersebut. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus yang akan 

diteliti. Unit analisis pada penelitian ini adalah keseluruhan dari lirik lagu dari 

Iwan Fals pasca reformasi politik tahun 1998 yang berdasar pada bait yang 

terdapat dalam lirik lagu. Lirik yang akan dianalisis merupakan lirik lagu yang 

menunjukkan tentang kritik sosial politik pasca reformasi di Indonesia. 

Kemudian di interpretasi dengan menggunakan analisis hermeneutika yang 

dikemukakan oleh Paul Ricoeur. Sehingga dapat mengetahui makna dan pesan 

yang terdapat dalam lirik lagu karya Iwan Fals pasca reformasi politik. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci 

dalam penelitian ini. Namun selain itu juga terdapat pengarang lagu yaitu 

Iwan Fals yang ikut menjadi instrumen yang mendukung penelitian. Bukan 

berarti secara langsung Iwan Fals ikut dalam penelitian ini, akan tetapi 

pemikiran dan pandangan dari Iwan Fals akan dijelaskan melalui analisis 

hermeneutika atas dasar dari otonomi teks. Sehingga pada akhirnya menjadi 

dasar peneliti dalam pengembangan analisis pada lirik-lirik lagu karya Iwan 

Fals pasca reformasi politik. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber data 

yang diperoleh, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data 

primer dari penelitian ini adalah dokumentasi berupa lirik lagu karya Iwan 

Fals pasca reformasi politik 1998. Yang mana data ini diperoleh melalui 

internet yaitu melalui website resmi milik Iwan Fals serta website-website 

penunjang seperti komunitas dan kelembagaan yang bersangkutan dengan 

Iwan Fals. Hal demikian sesuai dengan objek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Pada pasca reformasi, terdapat kurang lebih 14 album yang sudah 

dirilis oleh Iwan Fals, baik solo maupun kompilasi. Namun dalam penelitian 

ini yang akan diteliti hanya lirik lagu yang terdapat dalam album solo dari 

 



60 
 

Iwan Fals. Yaitu dengan keterangan pencipta dan penyanyi dari lagu yang 

dipilih adalah Iwan Fals sendiri. Sehingga dari sekian banyak album Iwan Fals 

yang rilis pada pasca reformasi, setelah dipilah antara album solo dan album 

kompilasi maka terpilih 4 album yang masuk dalam kategori penelitian. 

Antara lain yaitu album Suara Hati (2002), Manusia Setengah Dewa (2004), 

50:50 (2007) dan Raya (2013). 

Dari ke 4 album yang telah ditentukan, terdapat keseluruhan lagu 

berjumlah 46 yang mana pencipta dan penyanyinya adalah Iwan Fals. Akan 

tetapi lagu yang sesuai dengan kategori penelitian yang ditentukan terdapat 12 

lagu. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap teks, maka 

objek yang akan diteliti fokus pada 12 lirik lagu dengan judul lagu antara lain 

yaitu Untukmu Negeri (2002), Belalang Tua (2002), Diujung Abad (2002), 

Buktikan (2004), Politik Uang (2004), Dan Orde Paling Baru (2004), Manusia 

Setengah Dewa (2004), Asik Nggak Asik (2004), Negara (2007), Rubah 

(2007), Rekening Gendut (2013) dan Bangsat (2013). 

Disamping data primer diatas, terdapat data sekunder penelitian ini 

diperoleh melalui sumber rujukan seperti buku-buku, referensi berupa skripsi 

atau jurnal dan juga melalui media online internet agar dapat mendukung data 

penelitian yang lebih lagi.  
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu dengan 

menggunakan dasar hermeneutika Paul Ricoeur. Yang mana Ricoeur berupaya 

mencangkokkan hermeneutika pada fenomenologi. Unsur yang membentuk 

hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur menjelaskan ke dalam empat 

kategori, yaitu obyektivasi melalui struktur, distansiasi melalui tulisan, dunia 

teks dan apropriasi atau pemahaman diri. 

Berdasarkan pada pendekatan diatas, dalam kaitannya dengan karya 

seni dalam penelitian maka dibuatlah konsep dan cara kerja metode melalui 

gambar berikut, (Acep Iwan Saidi, 2008 : 378 – 379) 

Gambar 3. 1 

Metode Pengkajian Hermeneutika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Acep Iwan Saidi, Edisi 13, 2008) 
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Dari gambar yang menyerupai piramida terbalik diatas, dapat 

dijelaskan dengan jelas sebagai berikut : 

1. Pada tahap pertama, teks atau lirik lagu diposisikan sebagai objek yang 

akan diteliti sekaligus sebagai subjek atau pusat yang otonom. Karya seni 

siposisikan sebagai fakta ontologi. 

2. Tahap kedua, masuk kepada cara objektivasi struktural. Posisi analisis 

struktural pada tahap ini sangat penting namun hanya berfungsi untuk 

mengobjektivasi strukturnya saja. Dengan perkataan lain, penggunaan 

metode ini berhenti pada pembacaan teks yang otonom untuk mendukung 

pemaknaan yang dihasilkan dalam tafsir hermeneutika. Disini Ricoeur 

meminjam teori strukturalisme dari Ferdinand de Saussure. Hal yang 

penting dalam upaya menangkap pandangan Saussure adalah prinsip 

bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda. Setiap dari tanda itu tersusun dari 

dua bagian, yaitu signifier dan signified. Tanda adalah suatu kesatuan dari 

bentuk penanda dan petanda. Penanda (signifier) adalah “bunyi yang 

bermakna” atau “coretan yang bermakna”, sedangkan petanda (signified) 

adalah aspek konsep mental atau gambaran mental dari penanda. 

3. Pada tahap berikutnya, pemahakan akan semakin luas dengan mulai masuk 

pada tahap simbolisasi. Simbol yang diperoleh merupakan bagian dari 

simbol yang paling kuat dan dominan. Hal demikian terjadi karena posisi 

tafsir sudah melampaui batas struktur. 

4. Kode-kode simbolik yang ditafsirkan tentu membutuhkan berbagai macam 

hal yang bersifat referensial yang menyangkut proses kreatif seniman dan 
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faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Dalam penelitian ini maka akan 

juga berdasarkan pada latar belakang pencipta lirik dan lagu. 

5. Berikutnya kode-kode simbolik yang terdapat dalam teks dikaitkan dengan 

berbagai persoalan di luar dari dirinya berdasarkan pada disiplin ilmu lain. 

Dengan begitu akan memungkinkan tafsir menjadi lebih luas dan dalam. 

6. Pada tahap terakhir, yang merupakan ujung dari proses ini adalah telah 

ditemukannya makna atau pesan yang terkandung dalam sebuah teks. 

dengan demikian makna dan pesan dalam analisis hermeneutika berada 

pada wilayah paling luas dan paling berjauhan dengan teks (karya senin 

sebagai fakta ontologis), akan tetapi tetap berada pada horizon yang 

dipancarkan oleh teks. 
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