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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoin (1987), bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Ratna (2012:53), kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodelogi kualitatif 

didefiniskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. 

Menurut Ary, dkk (2010:459) Etnografi adalah studi mendalam tentang 

perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. 

Sedangkan menurut Emzir (2012:18) Etnografi adalah ilmu penulisan 

tentang suku bangsa, menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Kata 

etnografi berasal dari kata-kata Yunani ethos yang artinya suku bangsa dan 

graphos yang artinya sesuatu yang ditulis. Etnografi dapat diartikan sebgai 

penulisan tentang kelompok budaya.  Metode penelitian etnografi termasuk 

dalam metode penelitian kualitatif. 

Menurut peneliti dari pernyataan diatas penelitian “Pelatihan Gitar 

Dambus Pada Sanggar Ketakung Mirah Kecamatan Koba Kabupaten 
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Bangka Tengah” sangat tepat menggunakan metode penelitian Kualitatif dan 

pendekatan Etnografi. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini harus terlebih 

dahulu menentukan objek penelitiannya. Objek pada penelitian ini adalah 

Bapak Faisal dan Sanggar Ketakung Mirah yang bertempat di Gang Suka RT 

09 no.18 Arungdalam Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, 

Kode Pos 33681. dan Jl. Kulur Laut RT 09 Dusun 02 Desa Kulur Ilir 

Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Kode Pos 33682 

Sedangkan fokus penelitiannya meliputi pelatihan gitar Dambus oleh 

generasi muda Koba dalam pewarisan gitar dambus yang dilakukan oleh 

Bapak Faisal dan Sanggar Ketakung Mirah. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumupulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data dalam proses penelitian. Menurut Lofland 

(1984:47), Tanpa mengetahu teknik pengumpulan data maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka 

tingkat keberhasilan sebuah penelitian juga tidak hanya ditentukan oleh tepat 

atau tidaknya metode yang digunakan, atau bagus tidaknya metode yang 

dipilih oleh peneliti. Tetapi juga dipengaruhi oleh proses pengambilan data 

dilapangan. Begitu besarnya pengaruh dari teknik pengumpulan data ini 

sehingga jika proses pengambilan data menggunakan teknik yang salah, 

maka data-data yang diinginkan pun tidak akan sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian agar 

penelitian ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian akademis, 

maka peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung di lapangan, teknik ini dilakukan guna 

memperoleh data-data yang diperlukan peneliti, dan mengamati secara 

langsung bagaimana pewarisan gitar Dambus yang dilakukan oleh Bapak 

Faizal bersama Sanggar Ketakung Mirah. Observasi dilakukan dengan 

cara datang langsung ke lokasi penelitian, dengan metode observasi 

peneliti diharpkan memperoleh data dari sumber yang dapat dilihat dari 

observasi tersebut.  

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yaitu narasumber yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik wawancara tatap muka. Data yang dikumpulkan dengan 

wawancara ini adalah untuk melengkapi data primer sehingga perlu tatap 

muka atau komunikasi secara langsung antara peneliti dengan objek yang 

diteliti. Wawancara dilakukan dikediaman atau sanggar ketakung mirah 

Bapak Faisal Gang Suka RT 09 no.18 Arungdalam Koba Kecamatan 

Koba Kabupaten Bangkatengah, Kode Pos 33681 dan Jl. Kulur Laut RT 

09 Dusun 02 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka 
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Tengah, Kode Pos 33682. Selain itu peneliti juga mewawancarai Mang 

Nasrun selaku seniman gitar dambus kecamatan Koba dam 

Mewawancarai Kharisma selaku generasi muda di kecamatan Koba.  

Dengan wawancara langsung tatap muka ini partisispasi informan dapat 

dirasa relative lebih tinggi di bandingkan dengan observasi, meskipun 

sering terjadi jawaban yang tidak sesuai seperti yang diharapkan karena 

pengaruh sekitar. 

 

3.3.3 Studi litelatur 

Studi litelatur adalah telaah terhadap litelatur-litelatur yang sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti dengan mengkaji berbagai teori dan 

pendapat, serta dari berbagai media seperti internet, buku, hasil-hasil 

penelitian, kliping-kliping koran, atau video dan audio yang berhubungan 

dengan kesenian dambus. Tujuan dari peneliti unutk melakukan studi 

literatur yaitu untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan 

peneliti sehingga data-data yang diperoleh semakin akurat dan tepat. 

 

3.3.4 Dokumentasi 

Guna menunjang hasil penelitian, peneliti mengumpulkan data-data 

hasil penelitian dengan menggunakan kamera foto sebagai alat 

dokumentasi visualm peneliti mengambil foto saat pertunjukan, 

wawancara maupun kegiatan lainnya. Dari hasil dokumentasi ini peneliti 

akan menganalisis dan dipaparkan dalam bentuk data menjadi tulisan 

media yang dipakai dalam teknik dokumentasi adalah handphone, voice 

recorder, dan buku catatan data-data hasil observasi. 

Dari keempat teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat 

saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. 

Peneliti ini berupaya melakukan pencatatan secara seksama terhadap 
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masalah-masalah yang muncul terkait dengan objek yang diteliti, yang 

kemudian dideskripsikan secara apa adanya. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data-data penelitian. Instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan menggunakan kamera untuk mengambil 

foto pada saat proses penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan. Hasil 

dokumentasi dapat dilihat pada lampiran. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang diajukan pada saat 

penelitian 

3. Catatan lapangan  

Catatan lapangan yaitu berisi catatan-catan selama proses 

pengambilan data yang dilakukan saat proses penelitian berlangsung. 

3.5 Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan cara pengolahan data kualitatif dimana setelah data terkumpul, data 

kemudian diolah. Adapun cara yang dipakai peneliti untuk mengolah data 

yang terkumpul adalah sebagai berikut: 

1. Data dikelompokan sesuai dengan masalah, yang nantinya akan 

dibahas dalam penelitian. 

2. Menggabungkan dan menyesuaikan antara data-data yang diperoleh 

dari data observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber litelatur 

yang menunjang guna menghasilkan beberapa kesimpulan. 

3. Menjelaskan data mendeskripsikan hasil penelitian yang telah 

diproses pengolahan datanya. 
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3.6  Tahap Orientasi 

Penelitian tentang Pelatihan Gitar Dambus Pada Sanggar Ketakung 

Mirah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pelaksanaanya 

dilakukan dalam tiga tahap penelitian yaitu: tahap orientasi, tahap eksplorasi, 

dan tahap member check. Secara rinci setiap tahapan tersebut dapat 

dipaparkan secara berikut: 

3.6.1 Tahap Orientasi 

1. Melakukan pendekatan terhadap Bapak Faizal selaku seniman 

Dambus, Sanggar Ketakung Mirah, Mang Nasrun selaku seniman 

Dambus, generasi muda kecamatan Koba, yang menjadi informan 

untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Menyiapkan pedoman wawancara dan observasi yang digunakan 

pada saat pengumpulan data baik dengan observasi maupun 

wawancara. 

3. Mencari berbagai data-data yang diperlukan dan berhubungan 

dengan penelitian ini. 

3.6.2 Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini dimaksudkan sebagai tahap implementasi dalam kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Pada tahap eksplorasi ini, kegiatan yang peneliti 

lakukan adalah proses pengumpulan data yang meliputi wawancara dengan 

berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. 

3.6.3 Tahap Member Check 

Tahap member check diterapkan setelah melakukan tahap eksplorasi, 

pada tahap ini tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan pengecekan 

kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan agar hasil penelitian 

lebih bisa dipercaya. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis terhadap data informasi yang dikumpulkan dari 

semua narasumber. Kemudian data yang telah diolah dan dianalisis 
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diinformasikan kembali kepada narasumber untuk dilakukan 

pengecekan terhadap validasi data yang ditulis oleh peneliti. 

2. Melakukan silang data atau disebut cross check terhadap data yang 

telah didapat dari berbagai narasumber. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data mencari dari penyusunan secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, yang 

mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri atau orang lain.  

Data didalam penelitian ini yang didapat melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif sejak sebelum memasukin lapangan, selama dilapangan, dan 

setelah selesai dilapangan. Menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh 

Sugiyono (2008:245) menyatkan bahwa analisi telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan agar analisis data selalu didasarkan 

atas data yang diperoleh langsung  pada saat melakukan penelitian. 

Sehingga disesuaikan dengan buku-buku yang ada atau literatur serta hasil 

dokumentasi yang dapat menghasilkan kesimpulan dari pokok 

permasalahan  penelitian yang sedang diteliti. Dalam proses analisis data ini 

penulis menggunakan cara Miles dan Huberman yang dikutip oleh 

Sugiyono (2009:246) yaitu dengan cara sebagai berikut: 

 

3.7.1 Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Karena 
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data diperoleh dari lapangan jumlah yang cukup banyak untuk itu maka 

perlu dicata secara teliti dan rinci. Tujuan dari reduksi data ini adalah 

untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah terkumpul 

dari kegiatan penelitian dilapangan. Setelah itu peneliti menyusun data-

data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat didalam 

penelitian tersebut. 

 

3.7.2 Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data, yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Cara ini sering dilakukan karena mempermudah peneliti dalam 

menyajikan menyimpulkan data-data yang diperoleh lalu mengambil 

kesimpulan yang terkait dengan tema penelitian. Kegiatan ini dilakukan 

setelah data yang mengacu pada tema dan rumusan masalah Pelatihan 

Gitar Dambus Pada Sanggar Ketakung Mirah kecamatan Koba 

kabupaten Bangka Tengah yang telah terkumpul dan telah direduksi. 

 

3.7.3 Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan 

verifikasi) 

Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan yang baru, yang belum pernah ada. Data yang 

disimpulkan atau diverifikasi adalah data tentang penelitian ini setelah 

terkumpul dan direduksi. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil dalam penyusunan laporan penelitian yang 

diharapkan, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat  dan dapat 

dipastikan hasilnya akan sangat baik. Penelitian ini dilaksanakan pada 
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semester ganjil tahun ajaran 2018 yaitu antara bulan oktober 2018 sampai 

bulan mei 2019. Maka penelitian ini dengan prosedur diantaranya sebagai 

berikut: 

 

3.8.1 Persiapan Penelitian 

a. Survei 

Survei yang dilakukan oleh peneliti disini adalah meninjau secara 

langsung lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian yaitu 

di Kediaman atau Sanggar Ketakung Mirah Bapak Faisal yang 

beralamat di Gang Suka RT 09 no.18 Arungdalam Koba Kecamatan 

Koba Kabupaten Bangkatengah, Kode Pos 33681.  

 

b. Menentukan Judul dan Topik Penelitian 

Setelah melakukan survei lokasi yang akan dijadikan tempat 

penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan judul 

penelitian yang diikuti oleh rumusan masalah 

 

c. Pembuatan Proposal 

Berdasarkan hasil survei dilapangan, selanjutnya disusunlah 

proposal penelitian untuk diajukan kepada dewan penguji. 

 

d. Menyelesaikan Administrasi Penelitian 

Setelah proposal disetujui oleh dewan penguji, maka langka 

selanjutnya yang harus diselesaikan sebelum melaksanakan penelitian 

adalah menyelesaikan masalah administrasi yang berhubungan erat 

dengan surat perizinan. 
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3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melakukan kegiatan persiapan yang cukup baik, selanjutnya 

peneliti melakukan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang 

sudah ditentukan pada BAB III. Langkah-langkah penelitian ini dilaukan 

peneliti dengan cara terjun langsung ikut serta dalam proses pertunjukan 

dan latihan rutin yang berlangsung dilembaga yang akan diteliti. Pada 

proses penelitian, peneliti melakukan pengambilan data mulai dengan 

kegiatan observasi, wawancara, studi literatur, dokumentasi, mencatat 

kegiatan proses penelitian dan kajian terhadap berbagai literatur yang 

sesuai dengan karakteristik data dan permasalahan yang akan dikaji. 

3.8.3 Menyusun Laporan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti mengungkapkan dan menguraikan hal yang 

berkaitan dengan hasil penelitian dilapangan, yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. 

Disertai pengolahan data yang akurat agar hasil penelitian mendapatkan 

gambaran yang jelas dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi selama 

penelitian berlangsung.  

 


