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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan tiga tahap penelitian yaitu tahap 

awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap awal berisi tentang kegiatan 

seperti studi pendahuluan dan merumuskan masalah. Tahap pelaksanaan berisi 

tentang kegiatan observasi lanjutan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. 

Tahap akhir berisi tentang pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan. 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat desain penelitian yaitu sebagai berikut. 
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(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 

 

1. Tahap Awal 

 Pada tanggal 2 Agustus 2015 peneliti berkunjungan ke Kampung Tugu 

melakukan observai dengan Andre J Michiels selaku pelatih keroncong di Batavia 

Sunda Kelapa Marina. Peneliti melakukan perbincangan dengan Andre tentang 

pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina. Peneliti mendapatkan 

informasi bahwa kegiatan pelatihan keroncong tersebut dilaksanakan setiap hari sabtu 

pukul 14.00-17.30 WIB. Kemudian peneliti meminta ijin untuk melakukan penelitian 

di Batavia Sunda Kelapa Marina. 

 Pada tanggal 8 Agustus 2015, peneliti melakukan observasi awal melihat dan 

mengamati secara langsung kegiatan pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa 

Marina. Dari hasil observasi awal tersebut peneliti mulai menyusun rumusan masalah 

dan beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan pelatihan keroncong tersebut. 

Pertanyaan penelitian yang peneliti kaji meliputi proses pembelajaran dan bahan 

pelatihan.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data di lapangan dengan 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Selain itu 

pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi literatur. Peneliti mengumpulkan 

teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan pelatihan keroncong di Batavia 

Sunda Kelapa Marina. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi saat pelatihan 

berlangsung. Dokumentasi yang diambil berupa foto dan video saat proses 

pembelajaran dan audio hasil rekaman wawancara dengan beberapa narasumber. 

3. Tahap Akhir  

 Pada tahap akhir data yang sudah terkumpul diolah dengan mereduksi data 

dengan cara merangkum dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah mereduksi data 

selanjutnya peneliti melakukan penyajian data agar mempermudah pemahaman 

tentang hasil penelitian. Kemudian peneliti melakukan proses verifikasi data, melihat 

kembali apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan topik penelitian. Kegiatan 



31 
 

 
Wendi Heryandi, 2015 
PELATIHAN KERONCONG PADA REMAJA USIA 12-20 TAHUN DI BATAVIA SUNDA KELAPA MARINA 
JAKARTA UTARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

tersebut dimaksudkan agar mempermudah penarikan kesimpulan. Selanjutnya, 

peneliti dapat memaparkan secara tertulis mengenai data yang sudah tersusun terkait 

pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Partisipan 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek peneliti adalah tiga orang pengajar 

yaitu Andre, Eko, dan Arend serta siswa yang belajar alat musik keroncong di 

Batavia Sunda Kelapa Marina. Ketiga orang pengajar itu mempunyai tugas masing-

masing, Andre sebagai pengajar alat musik macina, prounga, dan gitar, Eko sebagai 

pengajar alat musik cello, bass, dan jimbe, serta Arend sebagai pengajar violin. 

Ketiga orang ini merupakan anggota dari grup Orkes Kerontjong Toegoe, Andre 

sebagai pemain prounga, Eko sebagai pemain cello, dan Arend sebagai pemain violin. 

 
Foto 3.1 

Andre J Michiels selaku pelatih di Batavaia Sunda Kelapa Marina 

(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 

 Andre Juan Michiels dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1967. Beliau 

adalah seorang seniman keroncong dari kampung Tugu yang merupakan keturunan 

ke 10 dari keluarga Michiels, nenek moyang masyarakat kampung Tugu. Andre J 
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Michiels merupakan pemain prounga sekaligus sebagai pimpinan dari grup Orkes 

Krontjong Toegoe. Saat ini beliau menjadi pengajar keroncong di Batavia Sunda 

Kelap Marina dan SMP Santa Maria Jakarta. 

 

 
Foto 3.2 

Eko selaku pelatih di Batavia Sunda Kelapa Marina 

(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 

 Nicolaus Payong Ola Naran Hei Ilepati yang biasa dikenal dengan sebutan 

Eko ini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1979. Beliau adalah seorang 

seniman keroncong. Eko merupakan pemain cello dari grup Orkes Kerontjong 

Toegoe.  Saat ini beliau menjadi pengajar keroncong di Batavia Sunda Kelap Marina 

dan SMP Santa Maria Jakarta. 
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Foto 3.2 

Arend selaku pelatih di Batavia Sunda Kelapa Marina 

(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 
Arend Stevanus Michiels dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 September 

1996. Dia adalah seorang seniman keroncong dari kampung Tugu yang merupakan 

keturunan ke 11 dari keluarga Michiels. Arend S Michiels merupakan anak dari 

Andre J Michiels juga sebagai pemain violin dari grup Orkes Krontjong Toegoe dan 

Mardjikers Junior Toegoe. Sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa di Institut 

Kesenian Jakarta (IKJ). Saat ini beliau menjadi pengajar keroncong di Batavia Sunda 

Kelap Marina. 
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Foto 3.2 

Peserta pelatihan di Batavia Sunda Kelapa Marina 

(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 
 Siswa yang mengikuti pelatihan merupakan masyarakat yang notabene adalah 

remaja di sekitar kawasan Sunda Kelapa tepatnya di Lodan Dalam Pademangan. 

Pihak Batavia Sunda Kelapa Marina bekerja sama dengan Kepala Desa Lodan Dalam 

untuk memberikan pelatihan keroncong pada remaja karang taruna. Sebagian besar 

dari siswa terdiri dari remaja atau pelajar setingkat sekolah menengah.  

2. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Batavia Sunda Kelapa Marina tepatnya di Jalan 

Baruna Raya No. 9 Ancol. 

 

Gambar 3.1 

Peta lokasi penelitian 

Sumber: www.googlemap.com 

http://www.googlemap.com/
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Foto 3.4 

Batavia Sunda Kelapa Marina tampak depan 

(Dokumentasi Wendi Heryandi: 2015) 

Batavia Sunda Kelapa Marina merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang pengelolaan pelabuhan khususnya untuk penyewaan kapal pesiar. Menurut 

Muharam selaku penanggung jawab pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa 

Marina bahwa “pelatihan keroncong ini merupakan bagian dari program CSR 

(Corporate Social Responsibility)”. Pada dasarnya CSR merupakan bentuk kontribusi 

perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitarnya, baik secara 

sosial maupun ekonomi. Didirikannya pelatihan ini, sebagai upaya untuk 

melestarikan musik keroncong. Batavia Sunda Kelapa Marina memandang perlu 

untuk mendirikan pelatihan ini, mengingat musik keroncong yang saat ini mulai 

terlupakan terutama dikalangan remaja. 

 

C. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data untuk 

menjawab berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang paling utama  dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



36 
 

 
Wendi Heryandi, 2015 
PELATIHAN KERONCONG PADA REMAJA USIA 12-20 TAHUN DI BATAVIA SUNDA KELAPA MARINA 
JAKARTA UTARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Observasi 

Salah satu upaya pengumpulan data, peneliti melakukan peninjauan langsung 

terhadap objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, objek yang akan diteliti adalah tiga 

orang pangajar yaitu Andre Michiels, Eko, Arend, dan beberapa siswa yang 

mempelajari musik keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina. Teknik ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat seluruh data yang 

diperoleh dari pembelajaran keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina. Metode 

observasi yang digunakan adalah metode non-partisipasi, dimana peneliti tidak 

mengambil bagian secara langsung dalam kegiatan yang diteliti. 

Adapun aspek-aspek yang diamati adalah proses pembelajaran dan bahan 

pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina. Melalui teknik observasi 

peneliti ingin meninjau bagaimana pelatihan keroncong pada remaja usia 12-20 tahun 

di Batavia Sunda Kelapa Marina, sehingga peneliti mengetahui gambaran 

pembelajaran musik keroncong tersebut. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.1 

Rincian Data Observasi 

Tanggal  Kegiatan Observasi 

8 Agustus 2015 Pada observasi awal, peneliti melakukan perkenalan 

kepada siswa yang mengikuti yang mengikuti 

pembelajaran musik keroncong. Peneliti juga 

melakukan pengamatan langsung mengenai lokasi 

penelitian dan situasi kegiatan pembelajaran. 

22 Agustus 2015 Peneliti melakukan observasi dengan mengamati 

proses pembelajaran keroncong. Guru mengulang 

materi lagu “Nasi Goreng” dan  memberikan materi 

lagu baru yaitu lagu “Kampung Serani”.  

29 Agustus 2015 Peneliti melakukan observasi dengan mengamati 

pertunjukan dan proses pembelajaran keroncong. 

Sebelum memulai proses pembelajaran siswa tampil 



37 
 

 
Wendi Heryandi, 2015 
PELATIHAN KERONCONG PADA REMAJA USIA 12-20 TAHUN DI BATAVIA SUNDA KELAPA MARINA 
JAKARTA UTARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

di depan para tamu IMAYO (Ikatan Mahasiswa 

Yogyakarta). Guru mengulang dua materi lagu 

sebelumnya yaitu lagu “nasi goreng” dan “Kampung 

Serani”. Kemudian memberikan materi lagu baru 

yaitu lagu “Aksi Kucing”. 

5 September 2015 Peneliti melakukan observasi dengan mengamati 

proses pembelajaran keroncong. Sebelum membahas 

lagu baru, siswa memainkan beberapa lagu sederhana 

tanpa menggunakan alat bantu partitur. Kemudian 

Guru memberikan materi lagu baru yaitu lagu “Lebih 

Indah”. Di akhir pembelajaran siswa mengulang 

keempat lagu yang sudah dipelajari.  

  

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara 

dengan menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak mengikat 

jalannya wawancara. Untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran musik 

keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina, maka peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan penanggung jawab kegiatan pelatihan keroncong dan ketiga orang 

pengajar serta beberapa siswa. 

Tabel 3.2 

Rincian Data Wawancara 

Tanggal Kegiatan Wawancara 

8 Agustus 2015 Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak 

Muharam selaku penanggung jawab pelatihan 

keroncong di Batavia Sunda Kelapa Marina, seputar 

profil lokasi penelitian dan mengetahui bagaimana 

perekrutan pengajar serta siswa yang mengikuti 

pembelajaran keroncong tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bang Andre 
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mengenai bagaimana awal mula kegiatan 

pembelajaran keroncong di Batavia Sunda Kelapa 

Marina. 

Peneliti melakukan wawancara kepada siswa 

mengenai pemahaman tentang musik keroncong. 

22 Agustus 2015 Peneliti melakukan wawancara kepada Bang Eko 

mengenai bahan pelatihan yang diberikan kepada 

siswa dan bagaimana cara mengajarkannya. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Arend 

mengenai materi dan pengajaran violin. 

29 Agustus 2015 Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak 

Muharam mengenai pertunjukan yang dilakukan 

siswa saat itu. 

5 September 2015 Peneliti melakukan wawancara kepada Bang Andre 

mengenai pemilihan materi lagu-lagu yang sudah 

dipelajari. 

Peneliti melakukan wawancara kepada siswa 

mengenai pemahaman mereka terhadap partitur 

lagu yang diberikan oleh pengajar. 

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk foto, audia, atau video. Dokumen yang ditunjukan dalam hal ini adalah 

segala dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran musik keroncong di Batavia 

Sunda Kelapa Marina. Metode ini digunakan untuk memperkuat data hasil observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena hasil penelitian akan 

kredibel apabila didukung dengan hasil pendokumentasian. 
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4. Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori mengenai 

permasalahan yang diteliti dari beberapa sumber yang ada. Studi literatur yang 

dilakukan peneliti adalah dengan cara menggunakan sumber informasi dari buku dan 

karya ilmiah tentang pelatihan, proses pembelajaran dan musik keroncong. Referensi 

buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Konsep dan Makna Pembelajaran 

karangan Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd, Belajar dan Pembelajaran karangan Dr. M. 

Sobry Sutikno, Musik Keroncong karangan Harmunah, S.Mus, Krontjong Toegoe 

karangan Victor Ganap, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

 

D. Analisis Data 

 Data hasil penelitian merupakan data mentah. Untuk memperoleh gambaran 

mengenai permasalahan dan tujuan penelitian, maka dan hasil penelitian perlu 

dianalisi. Dalam hal ini menurut Sugiono (2012, hlm. 244) mengemukakan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemamtis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokan, dan mengkategorikannya sehingga memperoleh jawaban. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan langkah-langkah 

seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012, 

hlm.339) “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh, dalam hal 

ini aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification”.  
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1. Reduksi Data 

 Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan meringkas 

hasil dari wawancara dan observasi, kemudian mengelompokan data-data tersebut 

sesuai dengan tema yang akan dibahas. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk pengumpulan data. Adapun 

permasalahan yang direduksi dalam penelitian ini mengenai pelatihan keroncong di 

Batavia Sunda Kelapa Marina. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data 

dilakukan untuk lebih mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga data 

tersebut akan terlihat lebih jelas. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat dengan teks yang bersifat naratif. Adapun hasil observasi dan wawancara di 

lapangan  diubah kedalam bentuk tulisan yang terbagi dalam dua fokus penelitian 

yaitu proses pembelajaran dan bahan pelatihan keroncong di Batavia Sunda Kelapa 

Marina. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

 Verifikasi data merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan menyimpulkan data yang disajikan dan disesuaikan dengan pertanyaan 

penelitian meliputi proses pembelajaran dan bahan pelatihan. 


