BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Subjek Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung (STSI) jalan
Buah batu No. 212 Kota Bandung.

Gambar 3.1
Lokasi Sekolah Tinggi Seni Indonesia

(Sumber: http//google.Maps.image.com, 20 Oktober 2014)
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2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Pupuh Pangkur yang terdapat
35

dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja yang didalamnya terdapat
garapan baru dalam sekar (vokal) maupun penyajian musiknya, yang selanjutnya di
analisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Peneliti akan
mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk penyajian vokal maupun
struktur garap Pupuh Pangkur dalam audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja.

Gambar 3.2
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Cover album Pupuh Raehan karya Yus Wiradiredja
(Dok. Endang Syarif Mahmud 2013)
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Gambar 3.3
Desain Penelitian
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Dalam proses penelitian ini, ada beberapa langkah dalam melakukan proses
penelitian berdasarkan prosedur yang dilaksanakan di lapangan yang membentuk
suatu desain penelitian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Langkah awal sebelum pelaksanaan, diantaranya yaitu: Kajian pustaka, observasi
awal, merumuskan masalah dan menentukan paradigma penelitian
2. Langkah dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya: Observasi, wawancara, dan
pendokumentasian
3. Langkah akhir, tentang kegiatan: Reduksi data, analisis data, verifikasi dan
kesimpulan.
Diagram di atas dijelaskan secara rinci sesuai dengan langkah-langkahnya, sebagai
berikut :
1. Langkah Awal
a. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian dilakukan terlebih dahulu menentukan pokok
permasalahan dengan mencari masalah yang belum diteliti, maka peneliti menelaah
skripsi yang sudah ada untuk mencari gambaran permasalahan yang akan diteliti. Dan
mencari referensi tentang Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya
Yus Wiradiredja.
b. Observasi Awal
Observasi awal dilaksanakan untuk menentukan cocok atau tidaknya Pupuh
Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raeahan” karya Yus Wiradiredja untuk menjadi
objek penelitian, dan juga dilakukan untuk menentukan masalah pokok penelitian dari
Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raeahan” karya Yus Wiradiredja .
c. Rumusan Masalah
Setelah melakukan studi pendahuluan, kajian pustaka, dan observasi awal telah
ditentukan masalah yang akan diteliti dan menjadi suatu rumusan masalah. Adapun
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rumusan masalah yang dikaji yaitu merujuk kepada analisis sebuah bentuk penyajian
vokal dan struktur garap pada Pupuh Pangkur dalam audio CD “Pupuh Raehan”
karya Yus Wiradiredja. Dimana rumusan masalah ini menggambarkan sebuah bentuk
penyajian vokal dan struktur garap dalam Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh
Raehan Karya Yus Wiradiredja.
2. Pelaksanaan Penelitian
Setelah peneliti melaksanakan langkah awal penelitian, selanjutnya peneliti
melakukan tahapan selanjutnya yang sesuai dengan prosedur penelitian, yaitu
pelaksanaan penelitian. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan
penelitian, diantaranya: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses
pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data mengenai

Garap Pupuh

Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” Karya Yus Wiradiredja sebanyakbanyaknya dengan disertai studi pustaka.
3. Langkah Akhir
Langkah akhir pada penelitian ini yaitu pengolahan data-data yang diperoleh
pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan. Data-data tersebut yang akan direduksi
disesuaikan dengan kebenarannya di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk
mengetahui tentang bentuk penyajian vokal dan struktur garap Pupuh Pangkur dalam
Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja. Setelah melakukan reduksi data,
selanjutnya data di verifikasi, dalam verifikasi akan didapat kesimpulan data-data
yang telah diolah tersebut. Setelah data-data diolah kemudian disusun dengan
sedemikian rupa agar dapat dipaparkan dengan rinci dalam bentuk laporan atau karya
ilmiah.
d. Menentukan Paradigma Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, karena penelitian ini
meneliti tentang seni murni dan merupakan sesuatu yang nyata yang ada di lapangan,
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sehingga paradigma kualitatif sering disebut paradigma naturalistik. Paradigma ini
digunakan untuk mendapatkan data-data yang asli dan ada dilapangan artinya data
yang ril dan dapat dibuktikan kenyataanya. Hasil tersebut didapat dengan teknik
pengumpulan data Triangulasi yaitu diantaranya observasi, wawancara, dan literatur.

C. Metode Penelitian
Sebuah penelitian sangat memerlukan adanya metode penelitian untuk
memecahkan masalah yang diteliti. Seperti yang diungkapkan (Sukmadinata, 2009.
hlm. 4) bahwa “Penelitian merupakan cara untuk mengatahui dan mendapatkan
jawaban atas pertanyaan atau masalah yang dihadapi secara sistematik dengan
menggunakan metode ilmiah ”.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analisis
bertujuan untun menggali data berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dianalisis
tentang garap Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja, sehingga hasil dari penelitian ini merupakan bukti-bukti penelitian
berupa hasil wawancara dari narasumber dan dokumentasi berupa foto-foto
penelitian.
Metodelogi yang dilakukan dalam pengumpulan data pada analisis ini adalah
melalui beberapa metode diantaranya, melakukan diskusi dengan narasumber yang
dituju dan melakukan wawancara pada narasumber, juga orang-orang yang mengikuti
perkembangan narasumber hingga saat ini. Selain itu, data juga akan di kumpulkan
dalam bentuk data-data audio visual yang bisa menunjang hasil diskusi dan
wawancara serta akan membantu memperjelas hasil penelitian yang dilakukan.

D. Definisi Operasional
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Demi mencegah penyimpangan arti bahasa dan kata dalam penulisan maka
diadakan definisi operasionalyang didalammya membahas tentang Analisis Garap
Pupuh Pangkur dalam audio CD “Pupuh Raehan” Karya Yus Wiradiredja adalah
sebagai berikut:
1. Pupuh
Pupuh merupakan khasanah seni Jawa Barat, terdiri dari 17 pupuh, Ketujuh
belas pupuh tersebut merupakan produk budaya sunda sekitar abad ke-17 (tahun
1700-an). Pupuh memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, karena pupuh mempunyai
peranan penting dalam karya-karya seni budaya lainnya. (Yulianti dalam Sopiawati
,2007, hlm. 2),
2. Raehan
Istilah raehan boleh diartikan „ Gubahan baru‟ atau „ ciptaa baru‟. (Iwan
Natapraja, 2003, hlm. 170)

3. Analisis
Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya”. (Banoe.P, 2005. hlm. 43)
4. Garap
Kata garap telah kasarira, merasuk, lengket, atau menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari seni pertunjukan (terutama seni tradisi) lisan, terutama pada seni
karawitan dan padalangan. Garap telah menjadi wacana keseharian, wacana setiap
orang, dan setiap saat dimanapun dilingkungan karawitan atau seniman seni
pertunjukan ketika mereka berbincang berkesenian, membuat dan menyajikan sebuah
karya. (Supanggah, 2009, hlm. 3)
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E. Instrument Penelitian
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri,
seperti yang dikatakan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013, hlm 306) bahwa
“dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia
sebagai instrumen penelitian utama karena dengan alasan segala sesuatunya belum
mempunyai bentuk yang pasti baik itu Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian,
hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan”. Maka peneliti
menggunakan kesiapan diri untuk terjun kelapangan dalam melakukan pengumpulan
data.
Pada Instrumen penelitian terdapat variabel-variabel yang akan menuju
indikator yang akan diteliti. Variabel yang ada dalam penelitian ini termasuk dalam
variabel bebas. Variabel bebas ini memengaruhi variabel yang sudah terikat.
Pernyataan tersebut dikemukakan pula oleh Sugiyono (2010. hlm. 39) bahwa:
Variabel independence ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent.
Dalam bahasa bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel
bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependence (terikat).
Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Pupuh pangkur dan Pupuh raehan.
Pada variabel Pupuh Pangkur indikator didalamnya adalah konsep garap vokal. Pada
variabel Pupuh Raehan indikator didalamnya adalah bentuk Pupuh yang diraeh
meliputi struktur garap. Setelah jelas menentukan fokus penelitian, kemudian
dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana, dengan melengkapi data-data
melalui observasi, wawancara, dokumentasi. peneliti menggunakan instrument
penelitian yang berpedoman kepada:

1. Pedoman Observasi
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Pedoman observasi pada penelitian ini adalah dengan mendengar dan
menganalisis Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja yang dijadikan sumber dan fokus pada penelitian ini.

2. Pedoman Wawancara
Peneliti membuat pedoman wawancara agar pertanyaan yang diajukan tidak
menyimpang dari fokus penelitian. Pedoman wawancara ini membantu peneliti untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk peneliti sebagai data pendukung dari
hasil penelitian, terutama dalam aspek latar belakang penciptaan, proses penciptaan
Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan“ karya Yus Wiradiredja.

3. Pedoman Dokumentasi
Instrumen ini digunakan untuk mendokumentasikan sebuah garap Pupuh
Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” Karya Yus Wiradiredja, dan
mendokumentasikan mengenai narasumber utama. Alat yang digunakan untuk
mendokumentasikan yaitu menggunakan kamera DSLR.
Dari ketiga cara tersebut yang dijadikan sebagai pedoman dan alat untuk
menggali data, instrumen yang digunakan tidak terlepas dari permasalahan utama
yaitu tentang penyajian vokal dan struktur garap pada pupuh pangkur dalam Audio
CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dapat
dikembangkan setelah terjun ke lapangan artinya penelitian dilapangan secara
pleksibel.
F. Proses Pengembangan Instrumen
Terdapat beberapa cara dalam proses pengembangan instrumen untuk menguji
keabsahan datanya. Cara-cara adalah sebagai berikut:
1. Validasi Data
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Validasi data digunakan untuk mencocokan data-data mengenai kebenaran
dan keakuratan mengenai garap pupuh pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan”
Karya Yus Wiradiredja. Data-data tersebut di periksa sebelum dan sesudah di
lapangan serta mencocokan data dari berbagai narasumber.
2. Realibilitas Data
Realibilitas data yaitu menyesuaikan data sebelum penelitian dilapangan
dengan data yang ada diapangan sesuai dengan kenyataanya. Data-data tersebut
mengenai Penyajian Pupuh pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” Karya Yus
Wiradiredja. Masalah dalam penelitian ini mengenai bentuk penyajian vokal dan
struktur garap pupuh pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja.

G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data
memenuhi standar data yang ditetapkan ( Sugiyono, 2008, hlm. 308).
Dari uraian diatas mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah hal
yang paling penting dalam melakukan penelitian. Sebagai alat pengumpul data yakni
peneliti itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:
1. Observasi
Observasi dilakukan pada tanggal 20 Juni 2014, Peneliti melakukan observasi
terhadap Pupuh Pangkur dalam audio CD “Pupuh Raehan” dengan menganalisis
secara auditif pada Pupuh Pangkur yang menjadi fokus penelitian.

2. Wawancara
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Teknik wawancara yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: wawancara
terencana dan tidak terencana. Secara langsung (terencana) untuk memeroleh data
dari informan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti untuk mewakilinya
untuk melengkapi data-data yang telah ada.
Peneliti

melakukan

wawancara

kepada

Dr.H.R.M

Yusuf

Wiradiredja,S.Kar,M.Hum pada tanggal 27 Juni 2014 dan pada tanggal 17 November
2014 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia ( STSI ), Ia merupakan narasumber utama
untuk memeroleh informasi lengkap mengenai pemasalahan yang diteliti. Selain
melakukan wawancara kepada narasumber utama, pada tanggal 27 Juni 2014 peneliti
melakukan wawancara kepada Dede Risnandar, Ia adalah salah satu pemain alat
musik pada Pupuh Pangkur dalam audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja.
Dengan dilakukanya teknik ini, dimana data-data yang tidak bisa diungkap
dari buku- buku bacaan dan referensi-referensi lainnya. Semua data yang diperoleh
dari hasil wawancara kemudian dipergunakan untuk melengkapi data-data penelitian
yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diajukan.

3. Studi Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan terarah pada pedoman observasi dan pedoman
wawancara. Pada kegiatan observasi peneliti mendengar dan menganalisis pupuh
pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja. Pada saat peneliti
melakukan

wawancara

dengan

narasumber

utama

yaitu

Dr.H.R.M

Yusuf

Wiradiredja,S.Kar,M.Hum pada tanggal 27 Juni 2014 di Sekolah Tinggi Seni
Indonesia ( STSI ) dan kepada Dede Risnandar, ia adalah salah satu pemain alat
musik pada Pupuh Pangkur dalam audio CD karya Yus Wiradiredja, peneliti
menggunakan alat bantu rekaman handphone untuk perekam data-data yang
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dipaparkan oleh sumber yang bersangkutan, camera DSLR untuk dokumen peneliti
saat melakukan wawancara, dan buku tulis untuk mencatat apa-apa yang
dikemukakan oleh narasumber.
4. Studi Literatur
Studi Literatur merupakan salah satu teknik untuk mempelajari semua
kepustakaan tentang semua persoalan yang berhubungan dengan garap Pupuh
Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja, dan untuk
memeroleh data dengan mempelajari sumber-sumber bacaan, diantaranya: bukubuku, artikel, internet, skripsi yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Maka
data yang diperoleh dilapangan dilengkapi dengan sumber yang sudah ada
sebelumnya. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat menunjang
pada penelitian yang dilakukan.

H. Analisis Data
Data-data yang diperoleh setelah hasil observasi dan wawancara, dan dari data
yang didapat selama proses penelitian yang dianalisis untuk mendapatkan hasil data
yang valid untuk diambil kesimpulan mengenai garap pupuh pangkur dalam Audio
CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja.

1. Analisis Data Sebelum ke Lapangan
Pada saat sebelum kelapangan peneliti menganalisis tentang data hasil studi
selama perkuliahan metode penelitian untuk memilih dan mendapatkan fokus
penelitian. Namun fokus penelitian ini hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu
dapat berubah sesuai di lapangan.

2. Analisis Data Pada Saat di Lapangan
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Analisis data mengenai bentuk penyajian vokal dan struktur garap didapat dari
berbagai sumber yaitu beberapa narasumber yang bersangkutan dengan garap pupuh
pangkur dalam Audio CD

“Pupuh Raehan” Karya Yus WIradiredja. Pada saat

wawancara data-data yang didapat langsung dianalisis untuk mencari kekurangan
data sehingga jika ada yang kurang maka langsung ditanyakan secara interaktif untuk
mendapatkan hasil data mengenai bentuk penyajian vokal dan struktur pada Pupuh
Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus Wiradiredja.

3. Analisis Setelah di Lapangan
Setelah analisis di lapangan maka selanjutnya data-data yang diperoleh di
kumpulkan dan disusun sedemikian rupa menurut susunan penelitian yang sudah
ditentukan. Adapun susunan langkah-langkah menganalisis data yang telah dilakukan
yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan rangkuman-rangkuman hasil penelitian yang telah
dilakukan pada garap Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja. Reduksi data yang berkaitan dengan penelitian dan data-data yang tidak
berkaitan dengan penelitian dihapuskan.
Langkah-langkah mereduksi data sebagai berikut :
a. Merangkum data-data berupa data tentang bentuk penyajian vokal dan struktur
garap Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” Karya Yus Wiradiredja
yang diambil dari dokumentasi yang sudah ada. Dan data mengenai biografi
tentang Yus Wiradiredja sebagai kreator Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh
Raehan” dengan melakukan wawancara.
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b. Pengambilan dan penyusunan data-data tentang bentuk penyajian vokal dan
struktur garap Pupuh Pangkur dalam Audio CD “Pupuh Raehan” karya Yus
Wiradiredja.

2. Penyajian Data
Setelah melalui beberapa proses mereduksi data maka dilakukan penyajian
data. Data-data yang terpilih selanjutnya disajikan atau disusun menurut susunan
yang telah direncanakan, yaitu dengan menyusun ulang yang bersifat naratif dalam
bentuk deskriptif paragraf berupa data-data yang berhubungan dengan hasil
pengamatan saat observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Hal tersebut dilakukan
untuk mendukung data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi Data
Kesimpulan yang diambil pada saat sebelum ke lapangan merupakan
kesimpulan yang sesuai dalam rumusan masalah, hal tersebut dapat berubah setelah
terjun ke lapangan. Setelah penelitian selesai maka dapat diperoleh kesimpulan dari
hasil penelitian, data-data yang diperoleh peneliti dipelajari kembali. Setelah data
tersebut dipelajari kembali maka dilakukan pengolahan data untuk memverifikasi
data yang sudah ditentukan peneliti, sehingga menemukan temuan-temuan baru untuk
dijadikan bahan dalam penyusunan laporan.
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