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Fokus dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis identitas alay dalam lirik lagu D'allay 
yang dinyanyikan oleh Superglad band dan Alay yang dinyanyikan oleh Lolita. Signifikansi dari 
penclitian ini adalah sebagai sebuah identitas sosial, alay tidak mendapatkan tempat dalam ruang wacana 
untuk mendefinisikan siapa mereka. Justru, pendefinisian tentang alay datang mclalui labelling yang 
dilakukan orang-orang diluar alay. Munculnya wacana mengenai identitas alay ke ruang public tidak bisa 
dipandang sebagai hat yang taken for granted, pasti terdapat kepentingankepentingan yang turut 
mengkonstruksi identitas alay tak terkecuali dalam lagu yang menjadi objek penelitian. Pencliti 
menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough, dengan tipe penelitian kualitatif 
eksploratif untuk mengetahui kepentingan-kepentingin dibalik penulisan teks, sekaligus mengeksplorasi 
makna yang terkandung dalam bahasa yang digunakan dalam kedua lirik lagu tersebut_ Unit analisis dari 
penelitian ini adalah teks yang meliputi pilihan kata, discourse practice yang tuerupak 7an pencipta lap 
dari D D 'Allay dan A l i 1 a J 1 , 7~~ dan .4ucioculIurui practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu D 'Allay 
dan Alay bahwa wacana yang ada dalam kedua lirik lagu tersebut terdiri dari : Labelling alay sebagai 
anak, Alay dan kebiasaan nongkrong, alay dan kampungan, alay dan bahasa serta alay dan penggunaan 
jejaring sosial. Dalam setiap wacana yang ditemukan, terdapat pemilihan kata yang berkonotasi negatif. 
Hal tersebut ternyata di pengaruhi oleh hubungan dialektik yang terjadi antara discourse practice dan 
sociocultural practice. l,ukman "Buluk" selaku pencipta lagu dari D'allay dan `l jahjadi Djajanata yang 
menciptakan lagu Alay mengidentifikasikan diri mereka sebagai non-alay sehingga mereka mcmilih 
realitas dari sisi negatif untuk dituangkan dalam lirik lagu. Nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat 
juga turut memposisikan alay dalam posisi negatif sehingga tidak ada tempat bagi alay untuk bisa 
mendefinisikan mereka send iri.  
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