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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

1). Lokasi Penelitian 

Tempat peneliti pilih untuk dijadikan penelitian yaitu Sanggar 

Pamanah Rasa.Sanggar ini berada di Jalan Raya Labuan KM. 07.Rt.01 RW.07 

Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi 

Banten 42253. Alamat email pamanahrasapandeglang@yahoo.co.id,  tahun 

operasional 2000, status tanah milik sendiri, tegangan/daya listrik 220 

Volt,900Watt, No NPWP 31.318.941.7-419.000, luas lahan kurang lebih 243 

m2. Sekelumit tentang letak lokasi sanggar Pamanah Rasa yang terletak di 

Desa Sukasari yang merupakan bagian wilayah Kaduhejo Kab.Pandeglang 

berjarak kurang lebih 7 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten 

Pandeglang kea rah barat, dengan jarak tempuh 15 menit 

berkendaraan.Sebagai penyangga ibukota pemerintahan Desa Sukasari 

memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi sosial, ekonomi, dan 

budaya di Kabupaten Pandeglang.Mengingat letak yang sangat strategis, Desa 

Sukasari mengalami perkembangan sangat pesat dalam berbagai bidang 

seperti pendidikan, perdaganngan, jasa, property, pertanian dan 

kebudayaan.Jumlah penduduk Desa Sukasari kurang lebih 6000 jiwa yang 

tersebar di 8 kampung.Mayoritas penduduk adalah petani.Salah satu potensi 

yang patut dikembangkan adalah seni tradisi dan budaya.Potensi seni dan 

budaya yang ada memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan di 

wilayah ini.Salah satu wadah dalam mengembangkan potensi seni dan budaya 

yang ada adalah terwujudnya sanggar-sanggar seni tradisi. Di Desa Sukasari 
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hanya terdapat satu sanggar seni yakni Sanggar seni Pamanah Rasa ini yang 

akan menjadi bahan penelitian bagi peneliti. Lokasi Sanggar Pamanah Rasa 

adalah kurang lebih 300 meter dari jalan raya Labuan kea rah selatan, tepatnya 

di jalan Kadukaweng belakang komplek perumahan Bumi Pandeglang Indah 

(BPI) Rokoy. 

2). Subjek Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah memilih topik ini sebagai 

bahan skripsi, topik ini mengangkat tradisi atau kebiasaan dari masyarakat 

Kabupaten Pandeglang yang memetik buah melinjo yang biasa dikenal 

sebutan pangalas (pemetik) dihutan-hutan atau kebun sebelum diolah menjadi 

“emping”, sehingga menghasilkan sebuah ciri khas makanan dari Kabupaten 

Pandeglang ini. Maka, Subyek penelitian yang peneliti pilih adalah Tari Lage 

Pangalasan yang diciptakan oleh Rini Apriani dari Sanggar Pamanah Rasa 

Pandeglang Banten.Dengan mengambil subjek penelitian Tari Lage 

Pangalasan, peneliti ingin ikut melestarikan kebudayaan khas Kabupaten 

Pandeglang Banten khususnya dan ingin lebih memperkenalkan kepada 

masyarakat luas pada umumnya. 

B. Metode Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif analisis.Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis ini adalah 

langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting 

dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.Artinya, data, fakta yang dihimpun 

berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu 

berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. 

Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-
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kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi 

yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. 

Dengan menggunakan kajian etnokoreologi sebagai pisau bedahnya.Metode 

diperlukan dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk pengarahan penelitian 

dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Dengan  metode deskriptif analisis, peneliti akan mendapatkan 

gambaran mengenai penelitian yang dilakukannya, mengetahui sebab akibat 

terjadinya berbagai hal dalam data hasil penelitian, masalah yang muncul dari 

hasil penelitian hingga masalah yang sekarang terjadi pada saat penelitian di 

lapangan. Dan peneliti dapat menyusun hasil penelitiannya serta memberikan 

kesimpuan akhir. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Tari Lage Pangalasan 

menggunakan kajian etnokoreologi yang difokuskan pada bagian tekstual dan 

kontekstual tarinya.Analisis tekstual merupakan analisis tari tentang hal-hal 

yang bisa dilihat secara langsung diantaranya gerak, busana, rias, musik. 

Analisis kontekstual adalah analisis tari dari hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan masyarakat, seperti sejarah, latar belakang, proses 

penciptaan tari Lage Pangalasan, jenis-jenis tari berdasarkan bentuk 

penyajiannya, fungsi, serta genre tari sunda. 

 

C. Definisi Operasional 

 

Agar tidak terjadi salah penafsiran dari istilah yang di tulis dengan 

judul penelitian, maka penulis akan mengemukakan batasan istilah sebagai 

berikut. 

Tari Lage Pangalasan merupakan jenis tari kreasi daerah yang 

diciptakan oleh Rini Apriani.Tari ini ditarikan secara berkelompok dengan 

gerakan dan iringan musik khas Banten. Tari ini menceritakan cara kehidupan 
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masyarakat Pandeglan Banten yang pada zaman dahulu mempunyai kebiasaan 

mengambil atau memetik (pangalas) buah melinjo sebelum diolah menjadi 

emping.Tari Lage Pangalasan ini berasal dari kabupaten Pandeglang yang 

merupakan salah satu kabupaten di provinsi Banten yang memiliki andil 

cukup besar dalam hal pariwisata, baik di dalam maupun di luar kabupaten 

Pandeglang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan serangkaian alat yang dipergunakan untuk 

memperoleh data atau fakta dalam suatu penelitian. Pemilihan instrument 

yang tepat akan mempengaruhi dalam pengumpulan data, sehingga dalam 

pelaksaannya harus disesuaikan dengan objek penelitian. Peneliti 

menggunakan instrument penelitiannya berupa pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan pedoman studi dokumen . 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data dalam sebuah 

penelitian yang berada dilapangan itu memerlukan adanya sebuah alat bantu 

dimana alat tersebut akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

dalam hal pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

1. Observasi 

 Pedoman observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi secara 

langsung ke lapangan dengan mendatangi Sanggar Pamanah Rasa yang 

menjadi lokasi penelitian. Proses observasi ini dilalui beberapa tahapan. 

Tahapan pertama merupakan observasi awal yang dilakukan dengan cara 

meneliti beberapa sumber tertulis untuk mendapatkan data-data awal kepada 

pemilik sanggar yaitu ibu Rini Apriani, S.Pd pada bulan desember 2013. 

Setelah data tertulis didapatkan, tahapan selanjutnya adalah observasi dengan 
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cara mengamati pertunjukan tari tersebut melalui media video-visual dan 

melihat langsung tarian ini dipentaskan dalam acaraDialog Keragaman 

Budaya Indonesia tingkat Nasional di Serang pada tanggal 29 - 31 Desemer 

2013. Lebih lanjut penulis melakukan observasi partisipasi aktif dengan cara 

ikut berlatih tari tersebut bersama anak-anak sanggar Pamanah Rasa pada 

awal bulan januari 2014. Proses latihan tersebut bertujuan untuk mengetahui 

secara langsung struktur gerak, bentuk gerak, serta karakter yang terkandung 

dalam tarian itu. Pedoman observasi selama proses tersebut menggunakan alat 

bantu berupa camera digital, handycam dan alat bantu lainnya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan tahap 

tatap muka secara langsung dan berbentuk Tanya jawab. Dalam hal ini, 

informasi tentang materi yang diteliti didapatkan langsung dari responden 

atau informan dengan cara tatap muka. Sehingga metode bentuk ini 

memerlukan panduan wawancara. Panduan ini berisi seputar pertanyaan-

pertanyaan tentang materi yang akan diteliti, sehingga ketika wawancara 

dilakukan peneliti bias terfokus dan terarah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara 

terstruktur.Pedoman wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pedoman 

wawancara terstruktur yang telah disusun secara sistematik, untuk 

mengungkap sedalam mungkin informasi tentang prosess penciptaan, 

penyajian struktur koreografi, busana dan rias, yang terdapat pada Tari Lage 

Pangalasan.Wawancara pertama dilakukan kepada orang yang menciptakan 

Tari Lage Pangalasan yaitu Ibu Rini Apriani, S.Pd. Hal-hal yang ditanyakan 

meliputi keterangan tentang Tari Lage Pangalasan secara keseluruhan, serta 

latar belakangnya.Narasumber ini adalah narasumber pertama untuk menggali 
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informasi lebih mendalam tentang materi yang diteliti.Dari narasumber yang 

utama ini, peneliti mendapatkan data utama yang mendukung terhadap 

penelitian yang dilakukan mengenai struktur gerak baik gerak pokok, gerak 

khusus dan gerak peralihan yang terdapat pada Tari Lage Pangalasan. Selain 

itu, peneliti juga bisa melihat dan mengalami secara langsung proses pelatihan 

serta pembelajaran tari tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat 

dilakukan juga wawancara terhadap beberapa penari di sanggar pamanah rasa 

untuk sekedar memperoleh pengalaman mempelajari tari ini. 

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dalam bentuk audio, 

visual, maupun audio-visual yang dijadikan sebagai salah satu bahan acuan 

dalam pengolahan data pada penelitian ini. Selain itu, data diperoleh juga dari 

sumber lain seperti koran, majalah dan lain-lain yang terdokumentasi. Data 

tersebut diperoleh pada saat penelitian dilaksanakan meliputi dokumentasi 

ketika wawancara dengan narasumber, dan pada saat observasi 

tarian.Dokumentasi tersebut dilakukan untuk membantu menganalisis struktur 

gerak yang selanjutnya dibuat notasi laban. Selain itu, peneliti juga 

mendokumentasikan busana , rias dan properti yang digunakan dalam tari 

Lage Pangalasan. 

4. Studi Pustaka 

Salah satu teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam 

penelitian adalah studi pustaka.Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan 

data dalam bentuk pengkajian sumber-sumber yang berkaitan dengan materi 

yang diteliti yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun skripsi.Dalam hal ini 

penulis memilih beberapa sumber tertulis sebagai bahan rujukan diantaranya 

sebagai berikut. 
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a. Etnokoreologi Sebagai Sebuah Disiplin Kajian Tari, merupakan salah satu 

tulisan yang ditulis oleh Prof. Dr. Tati Narawati, M.Hum pada kesempatan 

pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Seni pada Fakultas 

Bahasa dan Seni UPI 20 November 2009. Buku ini merupakan buku yang 

memuat tentang sejarah terbentuknya Kajian Etnokoreolaogi dalam dunia 

Seni Tari. Buku ini merupakan gagasan utama peneliti menggunakan 

kajian etnokoreologi sebagai pisau bedah dalam penelitian ini. 

b. Keterampilan Musik dan Tari, merupakan tulisan dari Tetty Rachmi, dkk 

pada tahun 2008. Buku ini merupakan buku yang memuat tentang proses 

penciptaan tari dan struktur gerak. Buku ini  menjadi salah satu sumber 

terltulis yang penulis jadikan acuan untuk membahas tentang proses 

penciptaan tari. 

c. Tari Ditatar Sunda. Merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Endang 

Caturwati pada tahun 1997. Didalam buku ini memuat tentang seni 

pertunjukan tradisional yang didalamnya terdapat pembahasan Kreasi 

Baru yang dipakai oleg peneliti untuk bahan penulisannya. 

d. Catatan seni. Disusun oleh Endang Caturwati yang di cetak pada tahun 

1996 dan 1998 oleh STSI Press.Buku ini membahas tentang tata rias 

busana tari, yang didalmnya tertdapat bagian pembahasan tat arias tari dan 

tata busana tari. Buku ini menjadi salah satu sumber tertulis yang penulis 

jadikan acuan untuk embahas tentang cirri khas tari Lage Pangalasan baik 

dari segi rias, busana dan properti atau aksesoris yang digunakan. 

e. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D) 2011. Buku ini ditulios oleh Prof. Dr. Sugiyono.Buku ini 

merupakan pengantar penulis tentang metode penelitian yang dipakai 

beserta teknis-teknis susunan dan pengertian atau penjelasan materi 

penulisan pada bab yang terdapat didalam skripsi penulis. 
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f. Metode Penelitian Kualitatif 2010, buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Djam’an 

Satori,M,A dan Dr. Aan Komariah, M.Pd yang dicetak oleh Alvabeta CV. 

Buku ini merupakan pengantar penulis tentang metode penelitian yang 

dipakai beserta teknis-teknis susunan dan pengertian atau penjelasan 

materi penulisan pada bab yang terdapat didalam skripsi penulis. 

g. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tahun 2013, yang diterbitkan oleh 

Universitas Pendidikan Indonesia. Buku ini merupakan teknik penulisan 

untuk karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan desertasi. 

h. Profil Seni Budaya Banten ditulis oleh pihak Subdin Kebudayaan Dinas 

Pendidikan Provinsi Banten 2003. Buku ini memuat tentang sejarah , 

budaya, berbagai macam seni tradisi yang ada di Provinsi Banten dan 

termasuk di Kabupaten Pandeglang yang penulis jadikan bahan tempat 

penelitian. 

i. Kajian Etnokoreologi terhadap Tari Wayang Srikandi-Mutakaweni. 

Merupakan salah satu skripsi di Jurusan Pendidikan Seni Tari Universitas 

Pendidikan Indonesia. Skripsi tersebut ditulis oleh Samsul Aripin pada 

tahun 2013 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

program sarjana (S1). Skripsi ini mengkaji tari srikandi-mustakaweni, 

dalam skripsinya Samsul Aripin menggunakan kajian etnokoreologi 

sebagai pisau bedah penelitiannya, sehingga penulis berasumsi bahwa 

skripsi ini relevan menjadi salah satu referensi dalam penulisan karya tulis 

ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan diantaranya objek yang ditelitinya. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Sebuah penelitian memerlukan perencanaan yang matang dengan 

menggunakan tahapan-tahapan yang tepa.Tahapan tersebut dilakukakn oleh 
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peneliti untuk mendapatkan data yang telah terukur kredibilitasnya dan 

akurat.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai 

berikut. 

Tahapan ini merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan bahan serta 

sumber-sumber yang sesuai dengan materi penelitian. Dalam tahapan ini, 

peneliti mulai merancang rumusan masalah serta mempersiapkan segala 

sesuatu yang akan dibutuhkan nanti selama proses penelitian. Persiapan yang 

dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian diantaranya sebagai 

berikut. 

a. Observasi awal 

Observasi awal ini dilakukan pada awal bulan desember 2013 yang 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti 

dari Tari Lage Pangalsan. Pada observasi awal ini, peneliti mencari informasi 

sebanyak mungkin tentang permasalahan serta kemungkinan pengangkatan 

materi tersebut menjadi bahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Setelah 

melakukan observasi ini, peneliti mengajukan judul serta rumusan masalah 

kepada Dewan Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Tari.Observasi ini dilakukan 

di Sanggar Pamanah Rasa Pandeglang Banten. 

b. Pengajuan Judul 

Pada tahap ini peneliti mengajukan judul hasil observasi awal yang 

sudah peneliti lakukan pada awal desember 2013.Langkah selanjutnya setelah 

penetapan judul oleh dewan skripsi adalah penyusunan proposal 

penelitian.Data-data yang dikumpulkan pada proposal penelitian kemudian 

diuji oleh beberapa dosen serta dewan skripsi.Penguji atau seminar proposal 

tersebut dilaksanakan pada 17 Desember 2013 untuk menguji kelayakan 

proposal tersebut serta fokus penelitiannya. Setelah dinyatakan lulus, 



 

 
Wilda Ulya, 2014 
Kajian etnokoreologi tari lage pangalasan di sanggar pamanah rasa Pandeglang Banten 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

dilakukan proses bimbingan kepada dosen pembimbing yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh dewan skripsi.  

c. Penetapan Pembimbing 

Setelah melakuakan sidang proposal, dewan skripsi menetapkan 

pembimbing I dan II yang nantinya akan membimbing peneliti dalam 

penulisan skripsi. 

d. Revisi Proposal 

Setelah sidang proposal dilaksanakan dan pembimbing I dan II sudah 

ditetapkan maka tahap selanjutnya yaitu revisi proposal sesuai dengan 

masukan dewan skripsi pada saat sidang proposal. 

e. Pengajuan SK 

Setelah proposal direvisi maka proposal akan disahkan oleh 

pembimbing I, II dan ketua jurusan. Kemudaian proposal dijadikan pengajuan 

SK yang dikeluarkan oleh fakultas untuk melakukan penelitian ke lapangan. 

 

 

f. Pelaksanaan Penelitian  

 Pada tahapan ini peneliti sudah mulai terjun kelapangan yang di awali 

langsung dengan observasi kebeberapa tempat yang berkaitan dengan 

peneitian, misalnya Sanggar Pamanah Rasa Pandeglang-Banten.Kemudian 

peneliti mengumpulkan data, lalu akhirnya data diolah dan dianalisis untuk 

dibuat menjadi sebuah skripsi dengan melakukan bimbingan kepada dosen 

pembimbing. 

g. Prasidang Skripsi 

Setelah skripsi dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu mengikuti 

prasidang yang akan diuji kembali oleh dewan skripsi dan dewan penguji 

skripsi. Disini dewan penguji tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan 
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mengenai skripsi dan dewan skripsi juga memberikan masukan kepada 

peneliti. 

h. Revisi Prasidang Skripsi 

Setelah melakukan prasidang, peneliti harus merevisi skripsinya sesuai 

dengan masukan para dewan penguji dan melakukan bimbingan kepada dosen 

pembimbing I dan II agar skripsinya lebih baik lagi dan dapat diterima oleh 

dewan skripsi dengan ketentuan yang sudah ada. 

i. Sidang Skripsi 

Tahap selanjutnya setelah revisi skripsi yaitu sidang skripsi. Disini 

skripsi akan diuji kembali kelayakannya dan akan dipertanggung jawabkan 

kepada dewan skripsi melalui sidang skripsi guna mengesahkan hasil 

penelitian tesebut. 

j. Pelaporan 

Pada tahapan pelaporan peneliti harus melaporkan hasil penelitiannya 

menjadi syarat sebagai sarjana, dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses tindak lanjut dari pengolahan 

data. Data yang sudah diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dan 

diklasifikasikan menjadi kelompok khusus sesuai dengan jenis datanya 

sehingga dihasilkan data yang tersusun secara sistematis. Ada beberapa cara 

meningkatkan kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negative, member chek. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan cara dari triangulasi, karena yang dicari adalah kata-

kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara 
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yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi 

oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan 

sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada 

triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, 

dan triangulasi waktu. 

1) Triangulasi Sumber/Informan 

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari 

data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti 

perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam 

sumber.Triangulasi dengan sumber data, contoh untuk meneliti tentang 

visionary leadership kepala pimpinan sanggar.Peneliti menggali data dari 

kepala pimpinan sanggar lalu triangulasi terhadap wakil, melebar 

kepengurus lainnya. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik ungkpan data 

yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan 

triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya, mengungkapkan data tentang aktifitas 

penari dalam pelatihan di sanggar dengan teknik wawancara, lalu dicek 

dengan observasi ke kelas/ruangan tari melihat proses latihannya, 

kemudian dengan dokumentasi. Bila ternyata diperoleh situasi yang 

berbeda maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber 

data atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar. 
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3) Triangulasi Waktu 

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan/kebenaran 

suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data 

dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada 

waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa 

mengulangnya di pagi hari dan mengeceknya dipagi hari dan mengeceknya 

kembali di siang hari atau sebaliknya dimulai pagi dicek siang dan 

dikontrol lagi sore atau malam. 

 Berdasarkan teori di atas maka penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

analisis bisa menghasilkan suatu temuan baru.Begitu pula penelitian ini, hasil 

dari penelitiannya berupa skripsi mengenai Kajian EtnokoreologiTari Lage 

Pangalasan di Sanggar Pamanah Rasa Pandeglang Banten. 

 

Observasi Wawancara 


