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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 

(research and development), mengingat tujuan dari penelitian ini adalah 

menghasilkan produk tertentu, produk yang dimaksud adalah kumpulan lagu 

daerah Indonesia sebagai upaya meningkatkan apresiasi siswa piano tingkat dasar 

dan menguji keefektifan produk tersebut. Sebagaimana diungkapkan Gall, Gall 

and Borg (2003: 635) “the use of rerearch findings to design new products and 

procedures, followed by the application of research methods to field-test, 

evaluate, and refine the products and procedures until they meet specified criteria 

of effectiveness, quality, or similar standards”.  

Research and Development (R & D) dalam penelitian ini berbentuk siklus 

yang bertujuan menemukan desain prosedur dan produk baru melalui metode riset 

aplikasi dengan melakukan uji lapangan, evaluasi, kemudian diikuti dengan revisi 

produk sampai akhirnya menemukan produk yang sesuai dengan kriteria 

efektivitas, dan tujuan penelitian.  

Borg & Gall mengemukakan sepuluh langkah dalam penelitian dan 

pengembangan (1989: 784-785), yakni (1) research and information 

collecting; (2) planning; (3) development of the preliminary form of 

product; (4) preliminary field testing; (5) main product revision; (6) main 

field testing; (7) operational product revision; (8) operasional field testing; 

(9) final product revision, and (10) dissemination and implementation.  

 

Kesepuluh langkah R & D yang dikemukakan Borg & Gall sudah sangat 

operasional yang apabila diikuti dalam melakukan penelitian pendidikan akan 

menghasilkan produk pendidikan yang betul-betul sudah teruji dan implementatif. 

Implementasi langkah-langkah tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam tiga 

tahapan proses penelitian dan pengembangan, yakni (1) studi pendahuluan, (2) 

pengembangan, dan (3) validasi. Berikut pengklasifikasian sepuluh langkah ke 

dalam 3 tahap penelitian menurut Borg & Gall: 
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Bagan 3.1. Klasifikasi Langkah Penelitian R & D oleh Borg & Gall 

 

A. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi langkah-langkah Research & Development  yang 

dikemukakan oleh Borg & Gall. Bagan 3.2 berikut menyajikan proses penelitian 

dan pengembangan yang akan dilakukan secara lebih lengkap.  

 

      

     

Bagan 3.2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan dalam Penelitian Ini 
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1. Studi Pendahuluan 

Tahap ini adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan. Tahap ini 

meliputi kegiatan studi kepustakaan, survei lapangan dan analisis lagu daerah. 

Analisis hasil dari tahap pendahuluan ini diharapkan dapat menghasilkan bahan 

ajar piano yang bersumber dari lagu-lagu daerah Indonesia yang didalamnya 

terintegrasi nilai-nilai.  

A. Studi kepustakaan 

Pada tahap ini dilakukan kajian untuk mempelajari konsep-konsep atau 

teori-teori yang berkenaan dengan pendidikan nilai, pembelajaran piano, bahan 

ajar piano berbasis lagu daerah serta pengaruh musik pada aspek perilaku 

manusia. Konsep-konsep dan teori-teori tersebut dikaitkan dengan karakteristik 

anak usia dasar (6-12 tahun).  

 

B. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan 

pengembangan bahan ajar piano berbasis lagu daerah. Data yang diperlukan 

adalah bahan ajar piano tingkat Preparatory  dan Tingkat I yang digunakan di 

Purwacaraka Musik Studio. Analisis bahan ajar ini bertujuan mengidentifikasi 

tingkat penguasaan teknik bermain piano siswa. Hal ini berkaitan dengan 

pengembangan bahan ajar untuk siswa Tingkat Preparatory  dan Tingkat I.  

 

C. Analisis Lagu Daerah 

Pada tahap ini, hasil survei lapangan mengenai lagu-lagu daerah Indonesia 

dianalisis baik secara tekstual maupun kontekstual. Analisis dari aspek musikal 

meliputi melodi dan ritmik yang sesuai dengan kemampuan siswa, karena sifatnya 

sebagai materi aplikatif, pemilihan lagu-lagu daerah Indonesia disesuaikan dengan 

materi yang telah dikuasai oleh siswa. Analisa kontekstual pada lagu-lagu daerah 

Indonesia dimaksudkan untuk menggali potensi nilai-nilai yang terkandung dalam 

lagu-lagu daerah tersebut.  
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2. Pengembangan   

Tahap awal pada langkah pengembangan ini adalah menyusun draf awal 

lagu daerah Indonesia yang merujuk pada hasil analisis data pada tahap studi 

pendahuluan. Selanjutnya dilakukan uji coba untuk mendapatkan draf lagu daerah 

Indonesia yang siap dievaluasi dan divalidasi.  

a. Penyusunan Draf Awal    

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei lapangan dan dengan 

mengacu pada dasar-dasar teori dan konsep yang disimpulkan dari hasil studi 

kepustakaan, maka dapat disusun draf awal lagu daerah Indonesia yang dapat 

dijadikan bahan ajar pendidikan nilai melalui pembelajaran piano. Draf awal yang 

dikembangkan ini disusun berdasarkan kurikulum piano yang digunakan oleh 

Purwacaraka Musik Studio. Proses pelaksanaan dalam merancang dan 

mengembangkan draf awal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan lagu-lagu 

daerah Indonesia yang telah melalui proses seleksi dan analisis pada tahap studi 

pendahuluan ke dalam bahan ajar siswa tersebut. Draf awal lagu daerah ini 

diperuntukkan bagi siswa Tingkat Preparatory  dan Tingkat I.  

 

 

Bagan 3.3. Penyusunan Draf Awal 
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Tahap ini adalah tahap uji coba draf awal lagu daerah Indonesia yang 

berbasis lagu daerah Indonesia. Uji coba ini melibatkan guru piano dan siswa 

Tingkat Preparatory dan Tingkat I. Di samping itu, pada uji coba ini juga 

dilakukan obervasi kesesuaian draf bahan ajar dengan kemampuan siswa.  

Sebelum uji coba dilakukan, peneliti dan guru/instruktur piano 

mendiskusikan desain lagu daerah yang telah dikembangkan oleh peneliti, 

kemudian guru/instuktur piano melaksanakan pembelajaran berdasarkan desain 

yang telah disusun. Peneliti melakukan pengamatan selama guru melakukan 

pembelajaran di kelas untuk menemukan hal-hal terkait dengan penyajian dan 

keterbacaan desain bahan ajar lagu daerah.  

 

c. Evaluasi.  

Evaluasi dalam peelitian ini dilakukan setelah tahap uji coba, kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui penerimaan dan penginterpratasian terhadap nilai-

nilai yang telah diajarkan melalui lagu-lagu daerah Indonesia. Evaluasi 

penerimaan nilai-nilai oleh siswa diungkap dengan menggunakan Value 

Clarification Technique (teknik klarifikasi nilai) atau biasa disingkat dengan 

VCT.  

Teknik VCT dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap suatu cerita yang dirancang khusus oleh peneliti. Penggunaan teknik 

VCT dalam evaluasi ini diharapkan dapat mengungkap penerimaan dan 

penginterpratasian nilai-nilai yang telah ditanamkan pada siswa melalui lagu-lagu 

daerah Indonesia.  

 

3. Validasi 

a. Reviewer Judgement.  

Draf lagu-lagu daerah hasil penelitian dan pengembangan selanjutnya 

direviu oleh reviewer yang memiliki kapasitas dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran piano. Kritik, masukan, dan saran dari Reviewer dimaksudkan untuk 
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mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada desain layout  lagu daerah 

untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan.  

 

 

b. Penyempurnaan Produk.  

Setelah melalui tahap Reviewer Judgement, dan diperoleh kritik, saran, dan 

pandangan, selanjutnya dilakukan penyempurnaan produk.  

 

B. Lokasi , Subjek, dan Jadwal Penelitian 

Uji coba dilakukan di Purwacaraka Musik Studio cabang Kemang Pratama, 

Bekasi dan cabang Ujung Berung, Bandung. Pertimbangan dalam penentuan 

lokasi penelitian ini adalah peneliti merupakan guru/instruktur piano di 

sekolah/kursus musik tersebut, sehingga peneliti memiliki akses yang cukup luas 

untuk berdiskusi dengan guru/instruktur piano lainnya. Pertimbangan lain adalah 

dukungan semua pihak yang ada di sekolah/kursus musik tersebut (khususnya 

divisi kurikulum) sehingga kemungkinan terjadinya hambatan dalam penelitian 

dapat diminimalisir.  

Subjek dalam penelitian ini melibatkan 11 siswa piano yang terdiri dari 

tujuh siswa Tingkat Preparatory dan empat siswa tingkat I. Penentuan jumlah 

subjek didasari atas pertimbangan keterbatasan subjek yang memenuhi kriteria 

subjek penelitian. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah siswa piano Tingkat 

Preparatory dan Tingkat I dengan rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret – Mei 2013  

 

C. Teknik Pengumpulan data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif 

yang diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Oleh karena 

itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) analisis dokumen; (2) 

pengamatan (observasi); (3) wawancara.  

1. Analisis Dokumen 
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Analisis dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi, khususnya melengkapi data, dalam rangka studi pendahuluan 

(pra-survei) yang berkenaan dengan pengembangan bahan ajar piano berbasis lagu 

daerah Indonesia sebagai media pendidikan nilai. Oleh karena itu, dokumen yang 

dikaji berhubungan dengan (1) hakekat nilai dan pendidikan nilai; (2) buku-buku 

bahan ajar piano yang berlaku saat penelitian ini dilaksanakan; (3) dokumen-

dokumen maupun sumber yang berhubungan dengan lagu daerah Indonesia. 

Informasi yang terkumpul dianalisis sebagai dasar praksis pengembangan draft 

lagu daerah yang akan dikembangkan.  

Analisis data lebih dititik beratkan pada analisis lagu-lagu daerah Indonesia, 

hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam lagu-lagu daerah 

tersebut dapat tergali dengan baik. Analisis lagu-lagu daerah Indonesia didasari 

dari dua aspek, yaitu aspek melodi dan aspek lirik.  

 

2. Pengamatan (Observasi) 

Penelitian ini menggunakan pengamatan (observasi) pada setiap tahap 

penelitian. Pada tahap studi pendahuluan (pra-survei), observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang bahan ajar piano di Purwacaraka Musik Studio.  

Pada tahap uji coba, observasi digunakan untuk melakukan pengamatan 

selama guru mengajarkan draf awal lagu daerah yang dikembangkan untuk 

mengetahui kelemahan, kesalahan dan penyimpangan. Data yang didapat menjadi 

dasar pertimbangan untuk tahap revisi draf.  

 

3. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara pada tahap pengembangan draf 

awal, tahap, tahap evaluasi dan tahap validasi. Wawancara pada tahap-tahap 

tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dalam upaya perbaikan dan 

penyempurnaan lagu daerah yang dikembangkan. Wawancara pada penilitian ini 

adalah wawancara yang tidak terstruktur dengan maksud agar responden sebagai 
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sumber data dapat mengemukakan pandangan dan pendapatnya secara lebih bebas 

sesuai dengan kondisi yang dialami.  

 

D. Teknik analisis data 

Pendekatan penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang bersumber dari lagu-lagu 

daerah Indonesia yang dapat dijadikan sebagai media pendidikan nilai. Sesuai 

dengan tujuan ini, maka data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis data yang 

diperoleh baik dalam tahap uji coba maupun dalam tahap evaluasi. Data yang 

bersumber dari wawancara dengan murid dan guru selanjutnya dianalisis guna 

bahan pertimbangan dalam tahap revisi bahan ajar berbasis lagu daerah Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


