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  BAB III 

OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif dengan objek penelitian berupa album lagu dari salah satu band asal 

Inggris yaitu Arctic Monkeys.  

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Deskripsi objek penelitian adalah sebagai berikut: 

 Judul Album  : AM 

 Penulis   : Alex Turner 

 Bahasa   : Inggris 

 Band   : Arctic Monkeys 

 Tahun Rilis  : 2013 

 Jumlah lagu   : 12 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis metafora. 

Menurut Djajasudarma (2010: 16-17) data yang dikumpulkan bukanlah angka-

angka tapi dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Semua yang dikumpulkan 

mungkin dapat menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Ciri ini merupakan 

ciri yang sejalan dengan penamaan kualitatif. Deskripsi merupakan gambaran ciri-

ciri data secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri. Data tersebut 

mencakup naskah, wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dan 
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dokumen pribadi. Penulis menggunakan metodepenelitian kualitatif deskriptif 

karena penulis meneliti tentang lirik dari lagu yang berupa teks narasi deskripsi 

yang ada pada frasa dan kalimat.  

3.3 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan 

semantik. Semantik pada umumnya diartikan sebagai suatu studi tentang makna. 

Menurut F.R. Palmer (dalam Sarwiji 2008:9) Semantic is the technical term used 

to refer to the study of meaning is a part of language, semantics is a part of 

linguistics artinya semantik adalah istilah teknis yang mempelajari makna sebagai 

bagian dari bahasa, dan semantik merupakan bagian dari linguistik. 

Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan 

makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lain dan pengaruhnya 

terhadap manusia dan masyarakat. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan 

semantik untuk menganalisis makna metafora pada lagu Arctic Monkeys.     

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik atau 

metode simak dan teknik catat. Teknik atau metode simak menurut Mahsun (2005: 

92) merupakan metode yang caranya digunakan dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Dalam kegiatan menyimak ini bukan hanya dilakukan dengan penggunaan 

bahasa secara lisan akan tetapi dalam penggunaan bahasa secara tertulis juga. 

Secara tertulis dapat berupa naskah kuno atau teks narasi. Penulis menggunakan 

teknik ini dengan cara membaca lirik lagu berkali–kali, kemudian mencermati pada 

baris ke berapa saja dalam lirik lagu yang mengandung metafora. 



18 
 

Teknik catat yaitu teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan 

metode simak. Teknik catat ini dilakukan oleh peneliti untuk mencatat data – data 

yang ada hubungannya dengan masalah peneliti, kemudian diseleksi dan 

diklarifikasi (Mahsun 2005: 93). Pencatatan tersebut dapat dilakukan ketika teknik 

pertama telah selesai dilakukan dan pencatatan tersebut dapat menggunakan dengan 

alat tulis tertentu. Kemudian teknik ini dilakukan dengan untuk mencatat hal – hal 

yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian teknik catat 

oleh penulis digunakan untuk mencatat dan mengelompokan metafora pada lirik 

lagu berdasarkan jenisnya  

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analis model 

interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Ibrahim, 2013: 108-111) sebagai 

berikut: 

1) Reduksi Data 

Data dalam penelitian ini berupa lagu dalam album Arctic Monkeys  yang 

selanjutnya direduksi untuk memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah 

yaitu jenis makna asosiatif dan jenis metafora. Jika ada data yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, maka data tersebut akan dihapuskan. Contohnya 

dalam penggalan lirik lagu yang berjudul Knee Socks terdapat kalimat Well you 

cured my January blues yeah you made it alright. Dari penggalan lirik lagu tersebut 

terdapat frasa yang termasuk ke dalam salah satu metafora, yaitu frasa January 

Blues.  
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2) Penyajian Data 

Data-data yang telah direduksi kemudian dikategorikan berdasarkan jenis-

jenisnya sehingga dengan mengelompokkan data, penulis dapat mengetahui 

metafora dan makna asosiatif apa saja yang ada pada lagu Arctic Monkeys. 

Contohnya dalam penggalan lirik lagu yang berjudul Knee Socks terdapat kalimat 

Well you cured my January blues. Dari penggalan lirik lagu tersebut terdapat frasa 

yang termasuk ke dalam salah satu jenis metafora yaitu metafora concretive, yaitu 

frasa January Blues yang berarti bulan januari yang menyedihkan.        

3) Menyimpulkan data  

Setelah tahapan reduksi data dan penyajian data, tahapan selanjutnya 

adalah menyimpulkan data. Tahapan menyimpulkan data merupakan proses 

menganalisis dan mendeskripsikan satu persatu data yang mengandung metafora 

dan makna asosiatif. Contohnya dalam penggalan lirik lagu yang berjudul Knee 

Socks terdapat kalimat Well you cured my January blues. Dari penggalan lirik lagu 

tersebut terdapat frasa yang termasuk ke dalam salah satu jenis metafora yaitu 

metafora concretive, yaitu frasa January Blues yang berarti bulan januari yang 

menyedihkan karena pada bulan januari tersebut si pengarang mengalami kesedihan 

yaitu si pengarang baru mengakhiri hubungannya dengan mantan kekasihnya.  


