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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dari penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian 

interpretatif dimaksudkan untuk menginterpretasikan pesan yang ada dalam lirik 

lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, “Mafia Hukum”. Menurut Bogdan dan 

Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Semiotika senantiasa 

menyediakan kemungkinan interpretasi tidak terbatas. Maka dari itu, dengan 

menggunakan metode interpretatif penelitian ini diharapkan mampu menjawab 

permasalahan secara detail dan mendalam melalui pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitian ini memberi peluang untuk dibuatnya interpretasi-interpretasi alternatif 

(Moleong, 2008:4). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis teks dengan 

pendekatan semiotika. Metode semiotika bersifat kualitatif-interpetatif atau dapat 

dijelaskan bahwa metode tersebut memfokuskan pada ”tanda” dan teks sebagai 

objek kajian serta bagaimana peneliti ”menafsirkan” dan memahami kode dibalik 

tanda dan teks tersebut dan memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai 

hasil penafsiran dan pemahaman yang telah dilakukan. 
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 Metode yang digunakan peneliti tentu saja memiliki kelemahan, karena 

tergantung kemampuan analisa individual. Dimana seorang peneliti memiliki 

keterbatasan untuk menginterpretasikan dan memaknai tanda, dan selain itu 

keterbatasan peneliti dalam mendapatkan referensi. 

 

3.2. Tipe Penelitian dan Analisis Semiotik 

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian interpretatif yang 

dimaksudkan untuk mengemukakan makna bagaimana dan mengapa suatu gejala 

atau realitas komunikasi terjadi dengan menggunakan paradigma sederhana. 

Pendekatan intepretatif digunakan dalam penggalian interpretasi subjek atau 

tanda-tanda yang tersirat dalam lirik lagu bertemakan kritik sosial. Metode riset 

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika yang mengacu pada 

pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure. Analisis semiotik mengamati 

secara menyeluruh dari semua isi pesan (teks) yang akan dilakukan sebagai 

penelitian. 

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah sebuah lirik lagu dari 

grup band God Bless, Iwan Fals, Navicula. Untuk penelitian ini unit analisisnya 

adalah lirik lagu yang dianggap peneliti memiliki pesan yang secara kasat mata 

tidak terlihat, diantaranya “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan “Mafia Hukum”. 

Lebih jelasnya untuk mengetahui makna dan membongkar tanda dibalik makna 

yang ada dalam lirik lagu. Tiga grup musisi yang dipilih oleh peneliti mampu 

menciptakan tanda-tanda kreatif untuk menyampaikan pesan yang komunikatif 
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dalam lirik lagu, tema-temanya juga bervariatif dan mempunyai pesan fenomena-

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 

 

3.4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari 

informasi dari data pustaka yang bisa mendukung penelitian. Data yang diperoleh 

dari berbagai referensi buku, jurnal, dan karya ilmiah serta data-data lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan sangat 

dibutuhkan karena melalui teknik ini peneliti dapat memperkuat penjelasan dalam 

memberikan penafsirn. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan membagi 

keseluruhan lirik lagu menjadi beberapa bait dan selanjutnya perbait dianalisis 

dengan menggunakan teori semiotika dari Saussure. Teori dari Saussure lebih 

memperhatikan atau terfokus kepada cara tanda-tanda (dalam hal ini kata-kata) 

berhubungan dengan objek penelitian. Model teori dari Saussure lebih 

memfokuskan perhatian langsung kepada tanda itu sendiri. 

Dalam penelitian terhadap lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, 

dan “Mafia Hukum”, peneliti membuat interpretasi dengan membagi keseluruhan 

lirik lagu menjadi beberapa bait dan selanjutnya perbait akan dianalisis dengan 

menggunakan teori semiotika dari Saussure, dimana terdapat tida unsur yaitu 

penanda (signifier), petanda (signified), signifikasi (signification). Ketiga unsur 

tersebut akan dipisahkan dan mempermudah peneliti melakukan interpretasi 

terhadap lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan “Mafia Hukum”. 

 



41 

 

Pemisah antar bait tersebut akan memandu peneliti dalam melakukan interpretasi 

terhadap ketiga lirik lagu yang dikaitkan dengan realitas sosial pada saat sang 

pencipta menciptakan lagu tersebut. 

Dalam menganalisis sebuah teks sesuai dengan teori Saussure terdapat 

beberapa tahap yang dapat digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap teks 

dalam lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, “Mafia Hukum”. Tahapan-

tahapan tersebut adalah: 

1. Penanda (signifier) 

Aspek material dari bahasa, apa yang dikatakan, didengar, dana pa 

yang dibaca. Penanda juga dapat dikatakan sebagai bunyi atau tulisan 

yang memiliki makna. Dalam penelitian ini yang menjadi penanda 

(signifier) adalah lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan 

“Mafia Hukum”. 

2. Petanda (signified) 

Gambaran konsep sesuatu dari penanda (signifier), sebuah tahap 

pemaknaan terhadap teks yang menjadi objek penelitian. Dalam 

penelitian ini adalah hasil interpretasi terhadap lagu yang belum 

dikaitkan dengan realitas sosial. 

3. Signifikasi (Signification) 

Sebuah proses petandaan, setelah tahap pemberian makna terhadap 

lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan “Mafia Hukum”, 

peneliti akan mengaitkan teks lagu tersebut dengan realitas sosial. 

Dalam penelitian ini, signifikasi dilakukan dengan menghubungkan 

bait-bait dalam lirik lagu “Setan Tertawa”, “Sarjana Muda”, dan 
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“Mafia Hukum” dengan realitas sosial atau kondisi lingkungan sosial 

pada saat lagu tersebut diciptakan. 

 




