
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

Analitik dengan pendekatan Kualitatif. Data yang dihimpun berdasarkan data yang 

bersifat kualitatif kemudian di interpretasikan menjadi berbentuk deskriptif. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari narasumber mahasiswa ensamble 

gesek Universitas Pasundan melalui wawancara dan dokumentasi saat narasumber 

memainkan karya tersebut. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan serta menerangkan, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh pryono (2016:4) menjelaskan bahwa 

perpaduan antara ilmu dan penelitian tidak dapat dipisakan, sehingga tugas ilmu 

pengetahuan dan penelitian adalah identik. Dalam melaksanakan penelitian, 

peneliti memiliki tugas-tugasnya seperti mendiskripsikan dalam rangka 

menggambarkan secara jelas dan lengkap hal-hal yang dipersoalkan. Dalam hal ini, 

yang akan digambarkan adalah suatu peranan karya Brandenburg Concerto No. 3 

bagian I In G Major dan dampak keterampilan terhadap peserta ajar ensembel gesek 

setelah memaikan karya. selain itu, tugas penelitian lainnya menurut pryono adalah 

menerangkan yaitu bertugas menerangkan secara detil kondisi-kondisi yang 

mendasari suatu pristiwa. Dalam hal ini penulis bertujuan menerangkan secara detil 

tentang peranan karya Brandenburg Concerto No.III bagian I yang berhubungan 



dengan keterampilan mahasiswa ensembel gesek, terhadap hal-hal teknis dan 

nonteknis dalam bermain ensembel gesek. 

Untuk dapat menjelaskan hal-hal diatas tersebut, maka penulis melakukan 

suatu tahapan penelitian sebagai berikut : 

3.2.1 Kegiatan Awal 

Kegiatan ini merupakan langkah-langkah kegiatan sebelum penelitian 

ini benar-benar dilaksanakan,slah satu langakah awal adalh menentukan topik. 

Pemilihan topik merupakan kegiatan paling awal dilakukan. Pada awal kegiatan 

ini peneliti menemukan suatu ketertarikan Peran Karya Brandenburg Concerto 

No. 3 bagian I In G Major Terhadap Keterampilan Mahasiswa Ensamble Gesek 

Prodi Seni Musik Universitas Pasundan, karena penulis melihat bahwa 

keterampilan mahasiswa dalam bermain ensembel meningkat melalui karya ini. 

Adapun penelitian uraikan sebagai berikut. 

a) Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Seni Musik, Fakultas Ilmu 

Seni dan Sastra, Universitas Pasundan, Bandung. Yang menjadi subjek 

dan sekaligus objek pada penelitian ini adalah para mahasiswa yang 

mengontrak mata kuliah ensemble gesek, terutama bagi mereka yang 

telah memainkan karya Brandenburg Concerto No. 3 In G Major bagian 

I Johann Sbatian Bach, dan juga segala aktivitas dan kegiatan bermain 

ensembel gesek pada mata kuliah tersebut. 

b) Objek Penelitian 



Fokus permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai 

bagaimana peranan karya Brandenburg Concerto No. 3 In G Major 

bagian I Johann Sbatian Bach terhadap keterampilan mahasiswa dalam 

bermain ensemble gesek. 

c) Merumuskan Permasalahan 

Setelah observasi dilakukan maka akan dapat dirumuskan permasalahan 

secara detail. Dalam kegiatan ini peneliti merumuskan permasalahan 

yang berkaitan dengan peran karya Brandenburg Concerto No. 3 In G 

Major bagian I Johann Sbastian Bach terhadap keterampilan mahasiswa 

ensemble gesek Universitas Pasundan. 

3.2.2 Pengumpulan data  

a. Observasi  

Observasi ini, penulis menggunak observasi partisipan, menurut 

Burhan Bungin (2007: 115-117) Observasi Pastisipasi merupakan observasi 

dimana peneliti atau observer ikut terlibat langsung dalam kegiatan 

pengamatan dilapangan. Peneliti bertindak menjadi observer dan menjadi 

bagian dari kelompok yang ditelitinya. Karena penulis sendiri adalah 

peserta ajara di Univesitas Pasundan maka sebagaimana yang dikatakan 

Burhan Bungin (2007) observasi partisipan, yang dimana penulis 

mengalami sendiri apa yang terjadi dilapangan sehingga mendapatkan 

pengetahuan. Penulis melakukan observasi pada tahun 2017 - 2018 di Prodi 

Seni Musik Universitas Pasundan pada mahasiswa yang mengontrak mata 

kuliah ensembel gesek yaitu melalui kegiata-kegiatan seperti mengikuti 



kelas ensembel gesek setiap minggunya pada hari kamis dimulai dari jam 

14:00 sampai 16:00, mengikuti latihan diluar kelas bersama mahasiswa lain 

sectional, melakukan diskusi bersama mahasiswa ensembel gesek upaya 

untuk mecari solusi jika ada kesulitan dalam penggarapan karya tersebut, 

dan mengamati keterampilan secara individu maupun secara ensembel 

terhadap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ensembel gesek.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution 2009:113). 

Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat mendapat data dan informasi 

lebih banyak dari sumber yang dapat mendukung proses pelaksanaan 

penelitian ini, dan dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa 

ensembel gesek Universitas Pasundan untuk mendapatkan data dan 

informasi, selalu berkaitan tantang peran karya Brandenburg Concerto No.3 

In G Major bagian I terhadap keterampilan mahasiswa ensembel gesek 

Universitas Pasundan. 

c. Dokumen 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 

surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan 

sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi di waktu silam (Haris Herdiansyah, 2010: 143). Dalam penelitian ini 



penulis mengumpulkan beberapa dukumen seperti foto ketika mahasiswa 

ensembel gesek sedang latihan, partitur karya Brandenburg Concerto No.3 

In G Major bagian I, verbatin hasil wawancara dari mahasiswa ensembel 

gesek dan catatan pribadi penulis yang berkaitan tentang peranan karya 

Brandenburg Concerto No.3 In G Major bagian I terhadap keterampilan 

mahasiswa ensembel gesek Universitas Pasundan. 

3.2.3 Pelaksanaan Penelitian 

selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan penelitian. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini yang terutama dilakukan adalah pengumpulan data 

mencakup Gaya Permainan mahasiswa ensamble gesek Universitas Pasundan 

setelah memainkan karya Brandenburg Concerto No. 3 Movment I In G Major. 

Proses pengumpulan data ini dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, 

dan dokumentasi video permainan instrument gesek dari narasumber. 

3.2.4 Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir dari penelitian ini adalah proses pengolahan data. 

Pengolahan data ini dilakukan mulai dari proses mengelompokan data yang 

terkumpul selama pelaksanaan penelitian. Pengelompokan data ini 

dimaksudkan untuk memilih mana data pokok dan mana data penunjang yang 

akan digunakan sebagai deskripsi mengenai keterampilan mahasiswa ensamble 

gesek Universitas Pasundan yang terdapat dalam karya tersebut. 

Setelah data dikelompokan selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan 

sesuai dengan rumusan masalahnya. Pada kegiatan akhir dari proses analisis 



data diharapkan dapat disimpulkan mengenai peran karya tersebut terhadap 

keterampilan mahasiswa ensamble gesek Universitas Pasundan. 

1. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari 

awal hingga akhir penelitian dengan induktif dan mencari pola, model, 

tema, serta teori. Penelitian akan berakhir jika sudah tidak ada data yang 

dianggap baru atau data telah jenuh (Andi Prastowo, 2012: 45). Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Miles dan Huberman (Andi Prastowo, 2012: 241) bahwa analisis data 

merupakan proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis tajam, ringkas, dan fokus dengan 

cara pemilihan data. Data yang tidak penting atau tidak perlu untuk dibahas 

dibuang. Pada tahap ini data diorganisir sebagai cara untuk menggambarkan 

dan memverifikasi kesimpulan. Reduksi data menunjukan proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan 

data mentah yang muncul dalam proses penelitian. 

3. Display Data 

Display data yaitu usaha untuk merangkai informasi yang terorganisir 

dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam 

penelitian ini untuk display data kualitatif menggunakan teks naratif yaitu 



menceritakan atau menjelaskan rumusan masalah atas dasar pemikiran, 

pengetahuan dan kemampuan (Skill) narasumber. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamera, 

Buku catatan, dan Laptop pribadi peneliti. Dan partitur Brandenburg Concerto No. 

3 In G Major bagian I Karya J.s Bach. 

3.4 Definisi Operasional 

Adapun istilah-istilah menurut penulis yang perlu didefinisikan ulang agar 

tidak adanya mulititafsir yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Keterampilan 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada keterampilan 

ensembel. menurut Robbins (2000:494-495) mengatakan keterampilan dibagi 

menjadi 4 kategori, yaitu : 

a) Basic Literacy Skill : Keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh 

setiap orang seperti membaca, menulis, berhitung serta mendengarkan. 

Dalam memainkan karya Brandenburg Concerto No. 3 In G Major bagian I 

ini, seseorang pemain tentunya harus sudah menguasai teknik dasar dalam 

memainkan instrumen gesek, hal utama yang paling mendasar dalam 

memainkan instrument gesek yaitu mengetahui bagaimana cara memegang 



instrument gesek dengan postur tubuh dengan baik dan benar, mengetahui 

bagaimana cara menggesek instrument gesek dengan baik dan benar, dan 

juga seseorang harus mengetahui tangga nada dalam instrument gesek. 

Tentunya dalam keahlian dasar ini seseorang harus memahami bagaimana 

cara membaca partitur dan juga mampu menghitung seperti birama, tempo 

dan ritme yang ada didalam partitur. 

b) Technical Skill : Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran 

dalam bidang teknik. Setelah menguasai keahlian dasar dalam keterampilan 

memainkan instrumen gesek dan membaca partitur, seseorang juga harus 

mengetahui teknik-tehnik dasar salah satunya Teknik dasar dalam 

menggesek seperti detache, legato dan staccato. 

c) Interpersonal Skill : Keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi 

satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat dan 

bekerja secara tim. Dalam bermain ensembel, seseorang harus mampu 

berinteraksi sosial dengan sesamanya ketika sedang menggarap suatu karya. 

Keterampilan ini harus dimiliki setiap individu agar mampu menggarap 

suatu karya dengan baik seperti, memahami peran satu sama lain dan saling 

mendengarkan pendapat dari individu lain. 

d) Problem Solving : Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan 

menggunakan logika atau perasaanya. Dalam bermain ensembel tidak 

sedikit masalah yang didapati para pemain hal tersebut berpengaruh dalam 

ke efektifan berlatih ensembel. Dalam hal ini keahlian seseorang 

memecahkan masalah pada saat menggarap karya dapat mengidentifikasi 



masalah dan mengeluarkan ide-ide untuk membantu individu lain agar 

terbuka pikiran dalam menyelesaikan masalah. 

3.5 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, 

suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu 

seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran 

di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau 

juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang 

lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan 


