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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dikemukakan uraian metode penelitian yang meliputi (1) pendekatan 

penelitian, (2) metode penelitian, (3) sumber data dan data, (4) teknik 

pengumpulan data, (5) instrumen penelitian, dan (6) teknik analisis data.  

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan stilistika. Stilistika adalah ilmu yang berkesinambungan dengan gaya 

dan gaya bahasa. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui gaya bahasa yang 

dipakai dalam lirik lagu Fiersa Besari. Pendekatan ini juga digunakan untuk 

mengetahui fungsi dari gaya bahasa tersebut. Tetapi pada umumnya mengacu 

pada gaya bahasa. Jadi, dalam pengertianyang paling luas, stilistika, sebagai ilmu 

tentang gaya, meliputi berbagai cara yang dilakukan dalam kegiatan manusia 

(Ratna, 2017: 167). 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati pendekatan ini dilahirkan pada latar dan individu secara holostik 

atau utuh, Bogan dan Taylor (dalam Ismawati, 2012:07). lirik lagu Fiersa Besari 

ini menggunakan pendekatan  stilistika secara definisi stilistika adalah ilmu yang 

berkesinambungan dengan gaya dan gaya bahasa. Tetapi pada umumnya mengacu 

pada gaya bahasa. Jadi, dalam pengertianyang paling luas, stilistika, sebagai ilmu 

tentang gaya, meliputu berbagai cara yang dilakukan dala kegiatan manusia 
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(Ratna, 2017,167). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sesuai dengan 

definisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa 

metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2014:3). 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sesuai dengan definisi penelitian 

kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Ismawati, 2012:7), 

bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

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

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

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2014:3). 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti statu sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiranataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sakarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 
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membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Motode kualitatif memberikan perhatian kepada data alamiah yangberada 

dalam hubungan konteks keberadaanya. Objek sosial bukan gejala sosialsebagai 

bentuk substantif melainkan makna-makna yang terkandung dibalik tindakan yang 

justru mendorong timbulnya gejala sosial tersebut. Dalamhubungan inilah metode 

kualitatif dianggap persis sama dengan metode pemahaman atau verstehen. 

Penelitian kualitatif mempertahankan nilai-nilai. Dalam ilmu sosial, sumber 

datanya adalah masyarakat sedangkan data penelitiannya adalah tindakan-

tindakan. Dalam ilmu sastra, sumber datanya adalah karya sedangkan data 

penelitiannya teks (Sudaryanto, 2010: 26).  

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala 

sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat 

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini 

memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. 

Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang, (Mahsun, 2011: 46). 

 

3.3 Sumber Data dan Data  

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis menetapkan sumber data 

peneliti yaitu kumpulan lagu Fiersa Besari yang didapatkan dari internet. Datanya 

yaitu berupa kata-kata dalam kumpulan lagu Fiersa Besari dari dua album yakni 
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Konspirasi Alam Semesta dan Tempat Aku Pulang yang berjumlah 17 lagu. 

Subjek penelitian ini berupa kumpulan lagu karya Fiersa Besari. Ditetapkannya  

kumpulan lagu Fiersa Besari tersebut sebagai sumber data dalam penelitian ini.  

 Penelitian ini memiliki sumber data peneliti yaitu kumpulan lagu Fiersa 

Besari yang didapatkan dari internet. Datanya yaitu berupa kata-kata dalam 

kumpulan lagu Fiersa Besari dari dua album yakni Konspirasi Alam Semesta dan 

Tempat Aku Pulang yang berjumlah 17 lagu Fiersa Besari yang berjudul yaitu: 

a. Belum Punah 

b. Garis Waktu 

c. Anak Semua Bangsa 

d. Celengan Rindu 

e. Edelweiss 

f. Hidup Kan Baik-baik Saja 

g. Nadir 

h. Nona Senja 

i. Quasar 

j. Hingga Nafas Ini habis 

k. Tempat Aku Pulang 

l. Waktu Yang Salah 

m. Konspirasi Alam Semesta 

n. Sepasang Pendaki 

o. Lembayung 

p. Kisah Semu 
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q. Senja Bersayap 

 Data penelitian ini berupa kata-kata dalam kumpulan lagu Fiersa Besari. 

Data adalah informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, 

kualitas dan ketepatan pengambilan data tergantung pada ketepatan menyeleksi 

yang dipadu oleh penguasaan konsep atau teori. Berdasarkan kutipan-kutipan 

berupa kumpulan lirik lagu berupa kata-kata yang sesuai dengan konteks. 1) 

Bentuk gaya bahasa kiasan dalam kumpulan lagu fiersa Besari 2) Fungsi gaya 

bahasa kiasan dalam kumpulan lagu Fiersa Besari.  

3.4 Indikator Penelitian 

Indikator yang sudah ditetapakan merupakan hal yang sangat penting 

dalam mengkaji data penelitian agar lebih mendalam. Hal tersebut bertujuan agar 

penelitian tetap fokus berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Adapun indikator-indikator  dalam penelitian sebagai berikut. 

 Tabel 3.1 

Indikator Penelitian 

Gaya Bahasa Kiasan dalam Kumpulan Lagu Fiersa Besari 

No. Pokok 

Permasalahan 

Aspek Kajian Indikator 

1. Bentuk gaya 

bahasa kiasan 

dalam kumpulan 

lagu Fiersa Besari 

Simile - Menyamakan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. 

- Ada penanda hubungan 

eksplisit yaitu kata: 

bagaikan, seperti, dan bagai. 

- Menyatakan sesuatu yang 

sama dengan hal yang lain. 

 

  Personifikasi - Menyamakan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. 

- Benda-benda mati yang tidak 

bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat manusia 

- Tanpa kata pembanding 

- Kata yang mengenakan sifat 

manusia pada benda mati. 
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- Benda mati tidak dapat  

bergerak seperti sesuatu yang 

bernyawa dapat berperilaku 

seperti manusia. 

 

  Metafora - Menyamakan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. 

- Tanpa menggunakan kata 

pembanding. 

  Alegori, parabel dan 

fabel  

- Cerita singkat mengandung 

kiasan 

- Cerita-cerita fiktif 

- Metafora berbentuk cerita 

tentang binatang 

  Alusi - Menyugestikan kesamaan 

antara orang, tempat, atau 

peristiwa. 

  Eponim - Kata lain yang dihubungkan 

dengan sifat tertentu. 

  Epitet - Menyatakan  sifat atau ciri 

khusus dari seseorang dan 

sesuatu hal. 

  Sinekdoke - Fifuratif menggunakan kata 

untuk menyatakan suatu hal 

lain. 

  Metonimia - Menggunakan kata untuk 

menyatakan suatu hal lain. 

  Antonomasia - Penggunaan sebuah epita 

untuk menggantikan nama 

diri, atau  gelar resmi, atau 

jabatan dijadikan nama diri. 

  Hipalse - Kata tertentu digunakan 

untuk menerangkan sebuah 

kata lain. 

- Suatu kebalikan dari relasi 

alamiah antara dua 

komponen gagasan. 
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  Ironi, sinisme, dan 

sarkasme 

- Mengatakan sesuatu dengan 

makna atau maksud 

berlainan. 

- Sindiran yang mengandung 

ejekan. 

- Acuan yang mengandung 

celaan yang getir. 

  Satire - Mengandung kritik tentang 

manusia 

- Ungkapan yang 

menertawakan atau menolak 

sesuatu. 

  Inuendo - Sindiran atau kritikan dengan 

sugesti tidak langsung. 

  Antifrasis - Penggunaan kata dengan 

makna kebalikannya. 

- Kata-kata yang dipakai untuk 

menangkal kejahatan 

  Pun atau paronomasia - Kiasan dengan 

mempergunakan bunyi 

2. Fungsi gaya 

bahasa kiasan 

dalam kumpulan 

lagu Fiersa Besari 

Mempengaruhi - Kata kerja perintah 

- Kata-kata suruhan 

- Kata-kata meyakinkan  

 

 

 

 

 

 

 Menciptakan keadaan 

Hati  

- Ditandai dengan beberapa 

lirik lagu yang menciptakan 

emosi: baik, buruk, sedih. 

Senang 

  Memperkuat efek - Ditandai dengan beberapa 

lirik lagu yan menciptakan 

suasana: Terkesan 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2012: 329) adalah suatu 

cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan 
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yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini kumpulan lagu Fiersa Besari. Adapun teknik pengumpulan data me  

liputi beberapa kegiatan yaitu: 

1) Membaca dan memahami isi lagu Fiersa Besari (menyalin teks lagu).  

2) Mendeskripsikan data dengan cara menulis atau mencatat data yag diperoleh 

dari album Fiersa Besari. Pada kegiatan ini penulis menyain semua kumpulan 

lagu yang diteliti berupa kata-kata pada kumpulan lagu. 

3) Mengidentifikasi gaya bahasa kiasan lagu berupa kata-kata, bait lagu yang 

menunjukkan ciri-ciri bahasa kias dengan jalan menandainya. 

  4) Memasukkan data kedalam tabel. 

3.6 Instrumen Penelitian  

Dalam menuyun sebuah penelitian, peneliti membutuhkan alat bantu yang 

digunakan sebagai alat atau instrumen penelitian. Penggunaan instrumen 

penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Selain 

itu, penggunaan instrument bertujuan untuk mengkaji data dengan secara 

sistematis dan praktis.. Instrumen penelitian juga merupakan alat atau fasilitas 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian agar 

pekerjaannya menjadi sistematis ( Arikunto dalam Ismawati, 2012:73).  

Penelitian dalam hal ini juga menggunakan instrumen untuk pengumpulan 

data dari lirik lagu Fiersa Besari. Hal itu bertujuan agar peneliti lebih mudah 

dalam menginterprestasikan, sehingga peneliti menggunakan tabel yang berisi 

penomoran, kode, uraian data, deskripsi, dan interprestasi pada kutipan-kutipan 
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dari lirik lagu. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui apa itu pengumpulan 

data, instrumen penelitian dan tekhnik-teknik pengumpulan data. 

Tabel 3.2 

Tabel Instrumen Penelitian 

Bentuk  dan Fungsi Gaya Bahasa Kiasan dalam Kumpulan Lagu Fiersa 

Besari 

 

 

No. 

 

Kode 

 

Data 

 

Bentuk Fungsi  

Deskripsi 

Si P MF M MKH ME 

          

          

 

Keterangan: 

FB  : Fiersa Besari 

L1  : Lagu Pertama   

B  : Bait 

B2  : Bait Kedua 

BK  : Bentuk Kiasan 

BK-MF : Bentuk Kiasan – Metafora 

BK-Si  : Bentuk Kiasan-Simile 

BK-P  : Bentuk Kiasan-Personifikasi 

FGB  : Fungsi Gaya Bahasa  

FGB-M : Fungsi Gaya Bahasa-Mempengaruhi 

FGB-MKH : Fungsi Gaya Bahasa-Menciptakan Keadaan Hati 

FGB-ME : Fungsi Gaya Bahasa-Memperkuat Efek  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil 

penelitian yang akurat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Teknik analisis ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan bentuk 

gaya bahasa kiasan dalam kumpulan lagu Fiersa Besari dan fungsi gaya bahasa 

kiasan dalam kumpulan lagu Fiersa Besari. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Data direduksi agar memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah 

dalam proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang didapatkan dari 

kata-kata dalam kumpulan lagu Fiersa Besari dari dua album yakni Konspirasi 

Alam Semesta dan Tempat Aku Pulang yang berjumlah 17 lagu. Reduksi data 

dilakukan dengan cara memfokuskan data terhadap pokok permasalahan yang 

dikaji.  

2. Proses selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, seluruh data 

yang sudah direduksi dimasukkan ke dalam instrumen penelitian yang akan 

dianalisis, dideskripsikan, dan diintrepretasikan. Dalam penelitian ini 

memaparkan pendekatan stilistika untuk mengkaji gaya bahasa kiasan dalam 

kumpulan lagu Fiersa Besari. Pemaparan data dilakukan untuk mempermudah 

dalam memahami data yang dikaji. 

3. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses terakhir ini 

akan disajikan hasil analisis berdasarkan proses menjawab pada fokus 

penelitian. Dalam proses penarikan kesimpulan, dilakukan proses peninjauan 

kembali agar data yang diberikan merupakan valid.  


