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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskripstif dengan melakukan kajian makna terhadap 

lirik-lirik lagu dalam Album Ya Rahman karya Opick. 

Penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari 

berbagai sumber seperti lirik lagu, buku, dokumentasi 

seperti ditemukan dari bukti-bukti referensi sistematika 

penulisan, dan materi yang perlu di angkat dalam judul. 

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil 

analisis seperti memberikan penjelasan hal-hal tertentu 

serta menghasilkan pengetahuan baru bagi penerima 

pesan atau pembaca.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada data-data 

yang bersifat realitas, gejala, atau fenomena. Penelitian 

ini bersifat untuk memberikan penafsiran terhadap  

makna yang terkandung dalam lirik lagu pada album 

“YaRahman”.Oleh karena itu, data-data yang 

ditemukan akan berupa kata-kata atau kalimat yang 

memuat pesan dakwah. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber yang 

memberikan informasi terkaithal-hal yang dibutuhkan 

dalam penelitian.Dalam hal ini, Sugiyono 

mendefinisikan subyek  penelitian sebagaip 

opulasi.Populasi yang dimaksud adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitias karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
1
 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

lirik lagu-lagu yang terdapat dalam sebuah album 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 117. 
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bernama Ya Rahman karya Opick. Album tersebut 

memiliki beberapa judul lagu yang semuanya akan 

dikaji oleh peneliti. Adapun sebagai unit analisisnya 

berupa kata atau kalimat yang memuat pesan-pesan 

dakwah. 

 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis membagi dua 

jenis, guna peneliti mampu memahami sumber data 

mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.. 

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan 

dalam penelitian sosial, yaitu sumber daya primer dan 

sumber data sekunder.
2
 

1. Data Primer 

Data pokok pembahasan yang digunakan 

sebagai bahan utama dalam penelitian. Penelitian 

menggunakan primer berkaitan langsung dengan 

objek yang di teliti adalah album YaRahman karya 

Opick edisi 2007. Data yang diperoleh berupa 

lirik-lirik lagu yang mengandung pesan dakwah 

berupa akidah, syariah, dan akhlak. 

2. Data Sekunder 

Data untuk memperkaya dalam penelitian. 

Seperti data sebagai pendukung, misalnya dari 

buku-buku, literatur, jurnal, dan situs-situs internet 

yang berhubungan dengan lagu-lagu opick album 

YaRahman. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data menggunakan2 cara, 

yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, bisa bentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya dari seseorang, misalkan album 

                                                           
2
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Ekonomi (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi 

Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 
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Ya rahman edisi 2007 karya musisi religi 

Indonesia Opick. Pertama mencari biografi, 

sejarah, mencari lirik-liriklagu Album YaRahman, 

mencari lirik lagu untuk membantu memahamkan 

penulis dalam penelitian. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan menurut Mirzaqon. T. 

Adalah mencari dan mengumpulkan informasi 

maupun data yang bersumber dari buku, majalah, 

dan sumber lain.
3
 Pada teknik pengumpulan data 

ini, dilakukan dengan menggali informasi dari 

berbagai literatur, bacaan, artikel,jurnal, online 

book, dan sumber yang relevan sesuai apa yang 

dikaji dan dianalisis. 

 

E. Analisis Data  

Mirzaqon dan Purwoko dalam Milya 

mengemukkan bahwa dalam penelitian kepustakaan 

proses analisis dapat menggunakan metode analisisisi 

(Content Analysis). Fraenkel&Wallen dalam Milya 

menyatakan analisis isi adalah instrument penelitian 

yang diperoleh dari isi internal media secara nyata.
4
 

Dengan demikian, teknik ini dapat digunakan peneliti 

untuk mengkaji lirik lagu dalam album Ya Rahman 

karya Opick. 

Analisis isi digunakan untuk menemukan kata-

kata tertentu kemudian di konsep mengunakan kalimat 

dalam teks –teks, atau serangkaian teks. Atau secara 

gampangnya, analisis isi dilakukan dengan mencari kata 

atau kalimat dalam lirik lagu pada album Ya Rahman 

yang memuat pesan dakwah. Dari kata atau kalimat 

yang telah didapatkan akan dilakukan pengkodean atau 

dikelompokkan kedalam 3 kelompok yaitu: nilai 

akidah, nilai syariah, nilai akhlak.  

                                                           
3
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Setelah pengelompokan data, maka data 

dianalisis dengan menggunakan analisis data model 

Miles dan Hibermen. Dalam model ini aktifitas analisis 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus 

sampai dirasa cukup .  

Aktifitas analisis data pada model ini, antara lain : 

1. Reduksi data  

Pada tahap awal ini  melakukanpemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan 

pentransformasian data mentah dalam catatan-

catatan tertulis, tujuan untuk mendapatkan temuan-

temuan yang kemudian difokuskan.Pada dasarnya 

reduksi adalah pengorganisasian data. Sehingga 

peneliti lebih gampang mengumpulkan data yang 

diperoleh . 

2. Display Data  

Tahap ini data sudah direduksi 

pengorganisasian data supaya lebih gampang 

mengumpulkan data yang diperoleh .kemudian 

didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap 

data tersebut agar bisa menentukan langkah 

Selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menyajikan data yang sudah terorganisir atau 

kelompok, sehingga data yang diperoleh dari 

analisis lagu Album Ya Rahman karya Opick edisi 

2007 ada yang berupa pesan teks, gambar ataupun 

yang lain. 

3. Gambaran kesimpulan danVerifikasi 

Setelah melalui tahap reduksi,display  data 

terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan 

kesimpulan dari data yang telah diteliti .dari 

Kesimpulan yang di dapat dari temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang- remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
5
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Peneliti akan mencari makna dari lagu 

album Ya Rahman karya Opick edisi2007  semua 

data yang diperoleh lalu dikumpulkan. Kemudian 

disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah. 

Dalam menjawab rumusan masalah peneliti akan 

menggunakan metode pendekatan analisis isi pesan.  


