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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan interpretatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna pada sejumlah individu atau kelompok masyarakat yang 

dianggap memiliki masalah sosial atau kemanusiaan yang sama. Dalam prosesnya, 

penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan, mengajukan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema 

yang umum, serta menafsirkan makna data. Hasil akhir dari penelitian kualitatif 

memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa saja yang terlibat dalam 

penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang yang bersifat induktif, 

fokusnya ada pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

masalah33. Pendekatan interpretatif membutuhkan peranan penting dari peneliti 

yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh 

partisipan34. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah lirik lagu “Different World” yang penulis kutip dari 

deskripsi video lirik lagu tersebut dalam kanal Youtube resmi Alan Walker. Alan 

 
33  John W. Creswell, 2016, Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif 

dan Campuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 4 
34 J. R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT Grasindo) hal. 10 
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Walker bersama dengan Sofia Carson, K-391 dan CORSAK berkolaborasi dalam 

menulis dan mengaransemen lagu ini. Video lirik lagu “Different World” dirilis 

pada tanggal 30 November 2018 dan sudah ditonton sebanyak lebih dari 37 juta 

kali. Sedangkan untuk video musik yang dibuat secara vertikal dirilis pada tanggal 

14 Desember 2018 dan sudah ditonton sebanyak lebih dari 33 juta kali. 

Lagu ini bercerita tentang keadaan bumi yang berubah drastis jika dibandingkan 

dengan keadaan bumi yang dulu. Dimana udara minim polusi, laut dan sungai tidak 

dipenuhi sampah dan berbagai fenomena kerusakan lingkungan lainnya. Berangkat 

dari hal tersebut, Alan Walker menulis lagu untuk menunjukkan keresahannya 

terhadap keadaan lingkungan sekarang yang rusak karena ulah manusia. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 2 teknik yaitu: 

3.3.1 Wawancara 

Data yang didapatkan melalui wawancara adalah data secara mendalam 

atau indepth. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan open-ended yang 

menghasilkan data berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan35. 

Penulis mewawancarai seorang produser dan penulis lirik lagu asal kota 

Semarang bernama Muhammad Luthfi Adianto. 

 
35 Ibid. hal. 110 
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Gambar 3.1 

Wawancara dengan Muhammad Luthfi Adianto 

 

 

Melalui wawancara tersebut, penulis ingin mengetahui pengertian lirik 

lagu menurut pendapat beliau dan apa yang membuat sebuah lagu bisa 

membuat pendengarnya tergerak saat mendengar sebuah lagu. 

3.3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah tahapan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian data yang sudah didapat 

akan diolah, dikutip, ditampilkan dan diabstraksikan untuk mendapatkan 
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informasi yang diinginkan lalu diinterpretasikan sehingga menghasilkan 

pengetahuan agar bisa ditarik kesimpulan36. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dari penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan penulis 

terhadap salah satu produder musik sekaligus penulis lirik lagu yang ada di 

kota Semarang bernama Muhammad Luthfi Adianto.  

3.4.2  Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini adalah referensi dari buku-buku terkait, 

jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta informasi-informasi yang dikutip dari 

beberapa website di internet. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi lagu 

dalam beberapa bait dan menganalisis makna dari setiap bait-bait lagu tersebut 

menggunakan kajian semiotika Ferdinand de Saussure yaitu konsep signifier dan 

signified. Kemudian menguraikan beberapa kata yang memiliki makna lebih dari 

satu menggunakan konsep form dan content, lalu menguraikan seluruh lirik lagu 

menggunakan konsep sinkronik dan diakronik. Kemudian proses terakhir adalah 

menganalisis bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan hidup 

direpresentasikan dalam lagu tersebut yang terdapat pada bait-baitnya. 

 
36 Wahyudin Darmalaksana, 2020, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi 

Lapangan, e-Jurnal, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, hal. 3 
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Hasil analisis akan dibuat dalam bentuk tabel untuk konsep signifier dan 

signified dengan lirik lagu “Different World” sebagai signifier dan signified-nya 

adalah makna dari setiap bait lagu. Kemudian untuk konsep form dan content, 

sinkronik dan diakronik, dan representasi sikap manusia terhadap lingkungan hidup 

akan ditulis dalam bentuk teks. 

  


