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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain, secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah dua lirik lagu Iwan Fals : 

(Bongkar : album Smawi I 1989) (Ibu : album 1910 tahun 1988”). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah terhadap isi pesan dakwah yang terdapat dalam lagu : 

1) Bongkar (album : Swami tahun 1989) 

2) Ibu (album : 1910 tahun 1988) 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

sebagai berikut : 

a. Observasi : dengan cara mencermati, mengamati, membaca lirik lagu dan 

mendengarkan lagu Iwan Fals satu per satu agar peneliti memahami lirik lagu 

dan pesan dakwah yang terkand lagu Iwan Fals 
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b. Dokumentasi : yaitu mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang berupa 

foto-foto, teks lagu, maupun hal-hal yang berhubungan Iwan Fals. 

- Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan analisis model Charles Sanders 

Peirce. Dalam mengkaji objek yang dipahaminya, seorang penafsir yang jeli dan 

cermat, segala sesuatunya akan dilihat dari tiga jalur logika, yaitu:  

a) Hubungan penalaran dengan jenis penandanya. 

b) Hubungan kenyataan dengan jenis dasarnya. 

c) Hubungan pikiran dengan jenis petandanya. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisa tanda bekerja dalam penelitian ini 

adalah 

Tahap pertama, Peneliti membedah isi teks dari dua lagu yang teliti, kemudian 

dianalisis menggunakan model semiotik Charles Sanders Peirce, setelah itu menarik 

kesimpulan untuk memperoleh arti dan makna dari tanda yang lebih mendalam dan 

luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan.  

Tahap kedua, peneliti membedah teks dengan menggunakan tabel agar mudah 

dipahami untuk menganalisis. Kemudian peneliti memberi Argumen tentang hasil 

dari apa yang dianalisis dan memcantukan ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

hasil analisis. Setelah itu peneliti menggunakan tafsir Al-Maraghi agar lebih perpektif 

dalam menganalisis dan memberi Argumen tentang tafsir tersebut, lalu peneliti 
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menambahkan hadist agar memperkuat dalam menganalisis pada konten lagu Iwan 

Fals. 

 


