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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok.30 Menurut Burhan Bungin dalam bukunya 

yang berjudul Penelitian Kualitatif, peneliti kualitatif harus memiliki tingkat 

kritisme yang lebih dalam sebuah proses penelitian. Karena kekuatan kritisme 

peneliti menjadi senjata utama untuk menjalankan semua proses penelitian.31  

Pendekatan penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk menganalisis 

sedalam-dalamnya tentang pesan propaganda politik pada lagu 2019 Ganti 

Presiden. Peneliti akan terus berfikir secara kritis mengenai lagu tersebut, baik dari 

teks, kognisi pencipta lagu hingga konteks sosial yang terjadi saat lagu tersebut 

diproduksi dan menjadi fenomena sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

 

3.2.Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe interpretatif. Peneliti interpretasi 

berusaha menafsirkan setiap objek yang ditelitinya bersifat tentative dalam 

konteks waktu dan situasi tertentu.32  Artinya dalam penelitian ini peneliti 

                                                           
30Ibid., hal. 51 
31 Ibid., hal 5 
32 Ibid. 
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akan menginterpretasikan atau menafsirkan lagu 2019 Ganti Presiden. Baik 

dari lirik yang meliputi tema, kata ganti yang digunakan, pemilihan kosa 

kata, koherensi, dan lain-lain. Selain itu, visual yang terdapat dalam video 

klip lagu 2019 Ganti Presiden menjadi pendukung lirik lagu yang dikaji oleh 

peneliti. Penafsiran berpegang dengan materi yang ada dengan dicari latar 

belakang dan konteksnya agar dapat ditemukan gagasan yang lebih jelas 

sehingga dapat memberikan propaganda politik yang lebih detail pada lagu 

2019 Ganti Presiden karya  John Sang Alang. 

3.2.2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian ini adalah analisis wacana kritis (Crytical Discourse 

Analysis) oleh Teun A. Van Djik. Di mana peneliti ingin mengkaji lagu 

2019 Ganti Presiden tidak hanya pada teksnya saja, melainkan juga melihat 

pada kognisi atau pengetahuan pencipta lagu. Selain itu, peneliti juga akan 

melihat konteks sosial atau keadaan di mana lagu tersebut saat diproduksi.  

 

3.3.Ruang Lingkup dan Objek Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu lagu 2019 Ganti Presiden dengan 

durasi 5 menit 27 detik. Peneliti akan menelaah propaganda politik pada lirik 

lagu 2019 Ganti Presiden yang telah peneliti dapatkan melalui video klip lagu 

2019 Ganti Presiden. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

unit perbaris kalimat dalam lirik lagu 2019 Ganti Presiden. Terdapat 51 baris 

kalimat dalam lirik lagu 2019 Ganti Presiden. Selain itu, visual pada video klip 

lagu 2019 Ganti Presiden menjadi pendukung lirik lagu yang ditelaah oleh 

peneliti. 
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Sehingga objek penelitian ini adalah propaganda politik sebagaimana yang 

telah terdokumentasi dalam video klip lagu 2019 Ganti Presiden. Di bawah ini 

merupakan lirik lagu 2019 Ganti Presiden karya John Sang Alang yang diambil 

peneliti dari video klip lagu 2019 Ganti Presiden di youtube dengan nama  

channel 2019 Ganti Presiden: 

“Dulu kami hidup tak susah,  

Mencari kerja sangat mudah 

Tetapi kini pengangguran,  

Semakin banyak nggak karuan 

10 juta lapangan kerja,  

Tetapi bukan untuk kita 

Kerja, kerja, kerja  

Buruh asing yang kerja 

Anak-anak bangsa, tetap nganggur aja 

Di sana sini, orang menjerit 

Harga-harga selangit 

Hidup kian sulit 

Sembako naik, listrik naik 

Di malam buta, BBM ikut naik  

(buset) 

Pajak mencekik, usaha sulit 

Tapi korupsi subur,  

Penguasanya makmur 

Rumah rakyat kau gusur 

Nasib rakyat yang kabur 

Awas-awas, kursimu nanti tergusur 

Beban hidup, kami sudah nggak sanggup 

Pengennya cepat-cepat tahun depan 

2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang cinta pada rakyatnya 

2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang tak pandai berbohong 

2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang cerdas, gagah perkasa 

2019 ganti presiden,  

bukan presiden yang suka memenjarakan ulama’ 

Dan rakyatnya, ye ye 

Beban hidup, kami sudah nggak kuat 

Pengennya cepat-cepat tahun depan 

2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang cinta pada rakyatnya 

2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang tak pandai berbohong 
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2019 ganti presiden,  

kuingin presiden yang cerdas, gagah perkasa 

2019 ganti presiden,  

bukan presiden yang suka memenjarakan ulama’ 

Dan rakyatnya, ye ye 

Cabe mahal, tanam sendiri 

Daging mahal, makan bekicot, 

Listrik mahal, cabut meteran 

Beras mahal, ditawar dong 

Cabe mahal, tanam sendiri 

Daging mahal, makan bekicot, 

Listrik mahal, cabut meteran 

Beras mahal, ditawar dong” 

Sumber: Channel Youtube 2019 Ganti Presiden (https://www.youtube.com/watch?v=8vM30O9U3Bs) 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan sebuah teknik untuk mencari dan 

mendapatkan data atau informasi yang didokumentasikan baik berupa 

gambar, suara, tulisan, dan rekaman. Pada penelitian ini, peneliti 

memperoleh dokumentasi berupa file video lagu 2019 ganti presiden 

berdurasi 5 menit 27 detik yang diunduh dari channel youtube dengan 

nama “2019 Ganti Presiden”. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Teun A Van Djik yang terdiri dari tiga elemen yaitu teks, kognisi sosial, dan 

konteks sosial. Agar lebih mudah dipahami, maka peneliti akan menjelaskan 

elemen-elemen tersebut di bawah ini: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vM30O9U3Bs
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a. Teks 

Dimensi teks dalam pendekatan Teun A. Van Djik ini digunakan 

untuk mengkaji bagaimana struktur teks di dalam sebuah wacana. Van 

Djik membagi struktur ke dalam tiga bagian yaitu struktur makro, super 

struktur, dan struktur mikro. Pertama, struktur makro atau tematik. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji secara 

keseluruhan lirik lagu 2019 Ganti Presiden yang terdapat dalam video 

lagu 2019 Ganti Presiden. Kedua, super struktur atau skematik yang 

terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pada pendahuluan peneliti 

akan mengkaji lirik intro (opening lyric), selanjutnya pada isi peneliti 

akan mengkaji reff dari lirik lagu 2019 Ganti Presiden, kemudian untuk 

penutup, peneliti akan mengkaji bagian ending dari lirik lagu 2019 Ganti 

Presiden. Ketiga, struktur mikro terbagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya adalah: semantik (latar, detail, dan maksud), sintaksis 

(koherensi dan kata ganti), stilistik (gaya bahasa), dan retoris (grafis, 

metafora, dan ekspresi). Berikut tabel analisis struktur teks pada lagu 

2019 Ganti Presiden: 

Tabel 3.1 Analisis Struktur Teks pada Lagu 2019 Ganti 

Presiden 

 

Struktur Wacana Elemen Hal yang Diamati 

Struktur Makro Topik 51 baris kalimat pada 

lirik lagu 2019 Ganti 

Presiden 

Super Struktur Skema 

Intro, reff, dan ending 

lirik lagu 2019 Ganti 

Presiden 

Struktur Mikro 
Latar, detail, 

maksud 

Latar: keterangan 

tempat / waktu / 

suasana pada lirik 
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lagu 2019 Ganti 

Presiden. 

Detail: sesuatu yang 

ditekankan pada lagu 

2019 Ganti Presiden 

Maksud: informasi 

yang disampaikan 

melalui lagu 2019 

Ganti Presiden. 

Koherensi, kata 

ganti 

Koherensi: 

keselasaran antar 

kalimat. Dilihat dari 

kata hubung yang 

digunakan pada lirik 

lagu 2019 Ganti 

Presiden. 

Kata Ganti: pemilihan 

kata ganti orang pada 

lagu 2019 Ganti 

Presiden. 

Leksikon (gaya 

bahasa) 

Gaya bahasa (majas) 

yang digunakan di 

dalam lagu 2019 

Ganti Presiden. 

Grafis, metafora, 

ekspresi 

Grafis: bentuk 

komunikasi visual 

yang terdapat pada 

lagu 2019 Ganti 

Presiden. 

Metafora: kiasan 

sebagai landasan 

berpikir pada lagu 

2019 Ganti Presiden. 

Ekspresi: mimik 

muka para 

komunikator (model 

video klip) lagu 2019 

Ganti Presiden. 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

b. Kognisi Sosial 

Elemen kognisi sosial ini melihat bahwa wacana tidak hanya dari 

struktur teks saja, melainkan melihat siapa yang membangun wacana 
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tersebut.sehingga peneliti tidak hanya mengkaji lirik lagu 2019 Ganti 

Presiden saja, melainkan juga mengkaji kognisi sosial pencipta lagu 

2019 Ganti Presiden yaitu John Sang Alang. Peneliti akan melihat latar 

belakang John Sang Alang dalam menciptakan lagu 2019 Ganti 

Presiden.  

c. Konteks Sosial 

Pada elemen konteks sosial peneliti akan mengkaji konteks sosial 

yang sedang terjadi saat teks tersebut diproduksi. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menelaah peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di 

Indonesia yang membuat John Sang Alang menciptakan lagu 2019 

Ganti Presiden. Oleh karena itu, konteks sosial ini sebagai jawaban atas 

lirik lagu 2019 Ganti Presiden yang diciptakan oleh John Sang Alang. 

   

  


