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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

metode deskriftif, yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam objek 

penelitian. Deskriftif analisis merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara rinci objek penelitian, dalam hal ini melalui studi analisis 

baik audio maupun visual. Metode deskrftif dilakukan berdasarkan pengalaman 

empiris yang didapat dan melaporkan keadaan objek atau subjek  yang diteliti 

sesuai dengan apa adanya yang memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan 

antara kegiatan. Metode ini sangat berguna  untuk mendapatkan variasi 

permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan tingkah laku 

manusia. Data diolah secara kualitatif, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk 

mengurai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, untuk 

selanjutnya di verifikasi dan dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan data 

yang dibutuhkan. Pada penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan 

interpretatif, sebagai usaha penelitian untuk memahami permasalahan yang ada, 

yaitu pada penelitian fungsi flute pada lagu-lagu langgam keroncong, dengan 

mengambil rekaman audio dari lagu Dibawah Sinar Bulan Purnama dari Orkes 

Keroncong Puspa Kirana GMP Chromakey Studio Jakarta, pimpinan Acep 

Djamaludin, sebagai contoh objek penelitian. 
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B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, 

wawancara, studi literatur, dan dokumtasi. Dengan mengamati pada objek yang 

diteliti maka akan dapat diketahui bagaimana fungsi flute pada lagu-lagu langgam 

keroncong yang dijadikan sebagai contoh untuk penelitian. Adapun teknik-teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pemain 

keroncong flute, bertujuan untuk menghimpun data-data sekaligus untuk 

mensosialisasikan instrumen penelitian yang diungkapkan dalam bentuk 

wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada tokoh music keroncong, 

pemain keroncong khususnya para pemain flute yang telah dianggap telah 

mengetahui permainan instrumen fungsi flute pada lagu-lagu langgam keroncong. 

b. Studi Litelatur 

Dilakukan dengan mencari beberapa referensi melalui buku teks, partitur 

lagu-lagu keroncong, internet, majalah keroncong, makalah, jurnal, skripsi dan 

berbagai tulisan ilmiah tentang musik keroncong. Studi literatur ini penulis 

lakukan untuk membantu mencari sumber-sumber informasi lainnya yang 

berhubungan dengan subjek yang diteliti oleh penulis. 

c. Dokumentasi 

Untuk mengumpulkan data yang sudah ada, penulis menggunakan 

beberapa alat dokumentasi  seperti kamera digital, tape rekorder, dan rekaman 

handphone yang penulis gunakan dalam melakukan wawancara serta merekam 
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beberapa contoh teknik-teknik permainan flute yang dimainkan oleh pemain flute 

yang diwawancarai. Selain menggunakan alat perekam, penulis juga 

menggunakan foto sebagai alat dokumentasi yang penulis gunakan untuk 

menunjang hasil penelitian. Foto yang diambil penulis saat pemain flute 

mendemonstrasikan penggunaan teknik permainan ornamentasi flute untuk lagu-

lagu langgam keroncong. Alat rekam dan dokumentsi data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini memiliki peran penting untuk mendukung penelitian dalam 

mengambil data-data. 

 

C. PENGOLAHAN DATA 

Data yang telah penulis kumpulkan secara kualitatif melalui kajian, 

literatur, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah dan diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan data-data yang telah penulis dapatkan. 

2. Melakukan analisis data yang telah penulis dapatkan. 

3. Mengelompokan data-data sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

4. Membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya. 

5. Melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan dari data satu dengan data 

yang lainnya. 

6. Mendeskripsikan data-data yang sudah diseleksi sebagai penunjang penelitian. 


