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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Menurut Koentjaraningrat (1977:7-8) ”Metode merupakan cara kerja dalam memahami 

objek yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti dapat memilih salah satu dari berbagai metode 

yang ada dan sesuai dengan tujuan, sifat, objek, sifat ilmu atau teori yang mendukung”. Dalam 

penelitian, objeklah yang menentukan metode yang akan digunakan.  

Penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif 

(descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau” 

(Sukmadinata, 2011:74). Metode penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Lebih khusus lagi dapat dikatakan bahwa penelitian menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis. Menurut Ratna (2007:39) “metode analisis deskriptif adalah metode yang 

digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan objek 

yang diteliti yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian”. Dikatakan deskriptif karena 

penelitian ini akan berupaya menggambarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena empiris. 

Dikatakan analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta dan fenomena 

tersebut sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisisnya lebih jauh untuk memperoleh nilai-

nilai yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. 

Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul itu 

kemudian dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan. Selanjutnya hasil 

simpulan dideskripsikan. 
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Metode penelitian ini peneliti anggap sesuai untuk menggambarkan sekaligus menganalisis 

lirik lagu, untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam lirik lagu dengan pendekatan 

struktural. Peneliti menganalisis satu persatu lirik lagu Indonesia dari segi strukturnya.   

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini meliputi 

a.  Objek penelitian ini berupa 30 lirik lagu Indonesia. 

b. Informasi berupa data yang telah diperoleh, maka peneliti menentukan data secara 

purposif 

c.  Peneliti menganalisis 30 lirik lagu tersebut dengan pendekatan struktural. 

d. Peneliti menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam 30 lirik lagu Indonesia 

tersebut. 

e.  Peneliti menggali informasi secara utuh, menyeluruh dan mendalam melalui studi 

pustaka untuk mengkaji lirik lagu Indonesia. 

f.  Peneliti melakukan analisis data dan interpretasi pada setiap tahap kegiatan   

pengumpulan data serta interpretasi akhir.  

g.  Analisis data yakni, analisis data bersifat induktif. Analisis data dilakukan sejak mulai 

penelitian dan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, walaupun analisis 

akan lebih banyak pada tahap-tahap berikutnya. 

f. Peneliti mengumpulkan respons pendengar dari lirik lagu yang sudah dianalisis. 

Dalam penelitian ini, lirik lagu yang direspons adalah lirik lagu yang mempunyai 

nilai-nilai.  

3.3 Definisi Operasional  

Agar dapat memahami istilah dalam penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan definisi 

operasionalnya. 
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1. Kajian struktur dan nilai lirik lagu adalah menganalisis struktur lirik lagu dan 

mengungkapkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. 

2. Lirik Lagu Indonesia merupakan jenis-jenis lagu yang dimiliki dan berkembang di 

wilayah Indonesia 

3. Respons pendengar adalah reaksi baik atau buruk  yang diberikan oleh pendengar 

terhadap suatu karya sastra yang ditampilkan. 

4. Pengemasan sebagai bahan ajar puisi adalah proses mengemasi komponen 

pembelajaran puisi yang mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan 

serta perkembangan siswa. 

3.4  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 30 lirik lagu Indonesia. Sumber data dalam 

penelitian ini ditetapkan dengan  purposive. Pertimbangan lain  dalam memilih 30 lirik lagu 

sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 30 lirik lagu ini termasuk dalam 100 lirik lagu 

tangga teratas pada bulan April tahun 2013 dan pada bulan-bulan sebelumnya. Salah satu dari 30 

lirik lagu pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata masih muncul dalam 100 lirik lagu teratas April 

2013,  penulis sendiri beranggapan bahwa lirik lagu memiliki daya tarik yang sangat tinggi dari 

pecinta sastra dan lirik lagu yang dipilih merupakan karya penyair  yang dinyanyikan oleh 

penyanyi yang sudah dikenal dan digemari oleh masyarakat.   

3.4.1 Sumber Data   

Data untuk penelitian ini adalah 30 lirik lagu Indonesia terbaru April 2013 .Adapun 30 lirik 

lagu, masing-masing adalah: 

1. “Irhamna” penyanyi Opick 

2. “Separuh Aku” penyanyi Noah 

3. “Tomat” penyanyi Wali band 

4. “Terhebat” penyanyi Coboy Junior 
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5. “Cinta Sejati” penyanyi Bunga Citra Lestari 

6. “Ibu” penyanyi Iwan Fals 

7. “Bila Waktu Tlah Berakhir” penyanyi Opick 

8. “Cinta Suci Zahrana” penyanyi Melly Goeslaw 

9. “Sahabat Untuk Selamanya” penyanyi Padi 

10. “Do,aku” penyanyi Haddad 

11. “Padamu Kubersujud” penyanyi Afhgan 

12. “Bunga Terakhir” penyanyi Afgan 

13. “Matahariku” penyanyi Agnes Monica 

14. “Di Atas Awan” penyanyi Nidji 

15. “Sepohon Kayu” penyanyi Jefri Al Bukhori 

16. “Tak Sanggup Lagi” penyanyi Rossa 

17. “Titip Rindu Buat Ayah” penyanyi Ebiet G Ade 

18. “Harus Terpisah” penyanyi Cakra khan 

19. “Semua Karena Cinta” penyanyi Syahrini 

20. “Raja Negeriku” penyanyi Noah 

21. “Butiran Debu” penyanyi Rumor 

22. “Seluruh Nafas Ini” penyanyi Gisel 

23. “Sik Asik” penyanyi Ayu Ting-Ting 

24. “Damai Hati”  penyanyi Kotak 

25. “Aku Yang Tersakiti” penyanyi Judika 

26. “Satu Atau Dua” penyanyi Gammal 

27. “Hanyalah Cinta” penyanyi Anggun 

28. “Keyakinan Hati” penyanyi Nikita Willy 

29. “Hargai Aku” penyanyi Armada 

30. “Tertatih” penyanyi Keris Patih 

1.4.2 Responden 
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Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 14 Bandung, dan akan diperoleh data berupa gambaran pemahaman siswa terhadap isi 

dan nilai-nilai dari lirik lagu Indonesia.  

3.5   Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

a). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas: studi pustaka, penelusuran 

online, CD (kaset), analisis dokumen (berupa lagu).  

1). Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk menggali teori yang relevan dengan hal-hal yang dikaji 

dalam penelitian ini, di antaranya teori tentang sastra, puisi, nilai-nilai, lirik lagu, 

analisis struktural, dan bahan ajar. 

2). Penelusuran Online 

Teknik penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui 

media internet (Bungin, 2009:125). Teknik ini digunakan untuk menemukan penyanyi 

lagu dan jenis-jenis lagu serta nada-nada pada sebagian lirik lagu Indonesia.  

3). Analisis Dokumen (Lagu) 

Teknik analisis dokumen berupa 30 lirik lagu digunakan untuk memperoleh kajian 

struktural nilai-nilai yang terkandung di dalam lirik lagu tersebut.  

b). Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data dan 

mendapatkan data dalam penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri. Namun, peneliti juga memerlukan instrumen lainnya untuk menunjang 

penelitian ini. Instrumen-instrumen tersebut adalah pedoman analisis berisi kajian 



 

 
Agusnimar, 2014 

Kajian nilai-nilai dalam lirik lagu indonesia 

dan respons pendengar serta pengemasannya sebagai bahan ajar puisi di SMP 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

struktural puisi, pedoman analisis nilai-nilai dalam 30 lirik lagu dan pedoman berupa 

angket tentang respons siswa.  

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dan pengolahan data pada penelitian ini secara rinci terlihat pada langkah-

langkah berikut: 

1. Mengumpulkan 30 lirik lagu Indonesia, baik lagu Pop, lagu Dangdut, lagu Religius, lagu 

Rock dan lagu Anak-anak. 

2. Melakukan kodifikasi (pengkodean) data berupa 30 lirik lagu.   

3. Menganalisi 30 lirik lagu dengan pendekatan struktural  

4. Memparafasekan 30 lirik lagu untuk menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam lirik 

lagu dengan pendekatan struktural.  

5. Menyusun hasil analisis atau hasil kajian. 

6. Mengumpulkan informasi tentang respons pendengar. 

Tabel 3.1 

Pedoman Analisis Struktur Puisi 

No 

Data  

Struktur Lirik Lagu Teknik Analisis Ket 

1.  Situasi Bahasa Bagaimana situasi 

bahasa? 

 

 a. Pembicara Siapa yang 

berbicara? 

 

 b. Pendengar/yang Siapa yang 

mendengar? 
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Diajak Bicara 

2 Tema dan 

Pengembangan Tema 

Apa tema dan 

bagaimana 

pengembangan 

temanya 

 

3 Penggunaan Bahasa 

Puisi 

  

 a. Bunyi 

- Rima aliterasi 

- Rima asonansi 

- Rima Disonansi 

Bunyi apa yang 

terdapat dalam lirik 

lagu tersebut? 

 

 b.Sintaksis Puisi 

- Kalimat pokok 

- Kalimat bawahan 

- Kalimat pertanyaan 

- Kalimat pernyataan 

- Kalimat seruan 

- Kalimatperintah 

- Bentuk pengulangan 

- Bentuk pembalikan 

- Bentuk penghilangan 

c. Majas 

- Majas Pertentangan 

- Majas Identitas 

Kalimat apa saja 

yang terdapat 

dalam lirik lagu 

tersebut? 

 

 

 

 

Majas apa saja yang 

terdapat dalam lirik 

lagu tersebut? 
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- Majas Kontiguitas 

- Simbolik 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Analisis Nilai-Nilai 

No Nilai-Nilai Lirik lagu/data Ket 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Nilai Religius 

 

 

Nilai Moral 

 

 

Nilai Pendidikan 

 

 

Nilai sosial 

 

Apakah terdapat 

nilai-nilai religius 

dalam lirik lagu 

tersebut? 

Apakah terdapat 

nilai-nilai moral 

dalam lirik lagu 

tersebut? 

Apakah terdapat 

nilai-nilai 

pendidikan dalam 

lirik lagu tersebut? 

Apakah terdapat 

nilai-nilai sosial 

dalam lirik lagu 

tersebut? 
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5. 

 

Nilai profan 

 

Apakah terdapat 

nilai-nilai profan 

dalam lirik lagu 

tersebut? 

Tabel 3.3 

Pedoman Respons Siswa 

No Nama 

Siswa 

Judul 

lagu 

Suka/tidak Tema    Majas                Nilai Pesan 

1.   Apakah 

kamu 

menyukai 

lagu 

tersebut? 

Apakah 

tema yang 

disampaikan 

dalam lagu 

tersebut? 

Majas 

apakah 

yang 

terdapat 

dalam 

lagu 

tersebut? 

Nilai-

nilai apa 

sajakah 

yang 

terdapat 

dalam 

liriklagu 

tersebut? 

Pesan 

apakah yang 

disampaikan 

dalam lirik 

lagu 

tersebut?  

2.        

 

 

 

LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

 

 

LIRIK 

LAGU 

PENGOLAHAN DATA  

 LAGU BERDASARKAN 

STRUKTUR 
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MENDESKRIPSIKAN 

HASIL STRUKTUR  

LIRIK LAGU 

MENDESKRIPSIKAN 

HASIL NILAI-NILAI 

LIRIK LAGU 

BERDASARKAN 

STRUKTUR 

INFORMASI 

RESPONS  

SIMPULAN 


