
Tantra Adi Permadi, 2015  
IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO DIGITAL TERHADAP PEMBELAJARAN GAMELAN DEGUNG I 
DI DEPARTEMEN PENDIDIKAN SENI MUSIK FPSD UPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

44 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. DESAIN PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDA AUDIO 

DIGITAL TERHADAP PEMBELAJARAN GAMELAN DEGUNG I DI 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN SENI MUSIK FPSD UPI didesain melalui  

metode pre-experimental designs karena kerangka kerja desain ini belum 

sepenuhnya eksperimen total (yang sungguh-sungguh). Dalam penelitian ini 

masih terdapat variabel-variabel luar yang mempengaruhi akan terbentuknya 

variabel dependen (control). Pengeksperimentasian ini hasilnya merupakan 

variabel dependen yang sama-sama bukan dipengaruhi oleh variabel independen, 

sebab metode pre-experimental designs perlakuannya tidak ada kontrol dan 

sampel tidak dipilih secara random. 

Bentuk pre-experimental designs ini menggunakan one shot case study, 

paradigmanya dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

     X = treatmen yang diberikan (variabel independen) 

     O = Observasi (variabel dependen) 

 

Data-data yang diperoleh dari kegiatan pre-experimental designs ini 

dideskripsikan dalam bentuk paparan hasil uji coba yang dilakukan oleh 

mahasiswa mengenai implikasi penggunaan audio digital terhadap pembelajaran 

gamelan degung I di Departemen Pendidikan Seni Musik Fakultas Seni dan 

Desain Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan desain konsep yang  

dirancang peneliti. Setelah peneliti mendapatkan data tersebut kemudian peneliti 

mengukur seberapa besar pengaruh media audio digital dalam pembelajaran 

Gamelan Degung I di Departemen Pendidikan Seni Musik FPSD UPI dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Strategi pembelajaran gamelan degung didalamnya mengaplikasikan dan 

mentranformasikan  berbagai komponen pembelajaran gamelan degung yang satu 

sama lain merupakan sistem pembelajaran degung yang sistematik dan sistemis 

X     O 
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karena setiap komponen saling berkaitan, bahu-membahu, berhubungan, tidak 

bisa terpisah-pisah antara satu dan lainnya. Oleh karena itu untuk membatasi 

fokus kajian agar tidak terlalu luas melalui pre-experimental designs uji cobanya 

hanya dibatasi dengan imitasi media audio digital yang sudah didesain 

berdasarkan konsep-konsep tertentu yang peneliti  susun. 

 Penelitian dapat berjalan dengan teratur apabila langkah-langkah penelitian 

disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, langlah-langkah yang digunakan peneliti 

yakni menggunakan  desain sebagai berikut: 

 

 

Diagram 3.1 

Desain Penelitian, diadaptasi dari model ADDIE 

 

 

1. TAHAP ANALISIS DATA 

Dalam tahapan ini, peneliti menganalisis kebutuhan mahasiswa melalui 

observasi kondisi pembelajaran gamelan degung, wawancara, dan studi literatur 

terkait dengan media pembelajaran dan buku-buku gamelan degung yang 

dijadikan sebagai sumber konsep untuk membuat suatu media pembelajaran. 

Selain dari observasi, wawancara dan studi literatur peneliti juga menganalisis 

berdasarkan kajian empirik atau pengalaman yang pernah ditempuh oleh peneliti 

saat mempelajari gamelan degung dirasakan bahwa media audio dapat 

difungsikan sebagai alat bantu pembelajaran agar dapat lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

ANALISIS 
KEBUTUHAN 

DESAIN 
MEDIA AJAR 

PEMBUATAN 
MEDIA AJAR 

UJI COBA 
TERBATAS 

PENYUSUNAN 
LAPORAN 
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2. TAHAP DESAIN MEDIA AJAR 

Pada tahap ini, peneliti menetapkan apa tujuan yang ingin dicapai dari media 

pembelajaran yang dibuat kemudian membuat diagram alur terkait apa yang 

dipelajari dalam pembelajaran gamelan degung I, menentukan jenis media 

pembelajaran, mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan  yakni VST 

Instrumen gamelan degung dan buku sekar gending gamelan degung I. 

 

Diagram 3.2 

Diagram alur (Doc. Tantra, 2015) 

 

3. TAHAP PEMBUATAN 

Dalam tahapan ini, peneliti  menggunakan perangkat lunak Cubase dan 

Native Instrument atau sebutan lainnya yakni Kontakt untuk mengolah alat dan 

bahan yang telah terkumpul mengacu pada diagram alur yang telah disusun agar 

menjadi sebuah media pembelajaran nyata. 

Untuk dapat lebih jelasnya dapata diperhatikan tahapan-tahapan pembuatan 

media audio digital gending catrik sebagai berikut: 

> Jimpang Lontang 

> Catrik 

> Kulu-kulu 

> Lalayaran 

> Cirebonan 

> Puspa Jala 

> Bungur 

> Balenderan 

> Sabilulungan 

> Karatagan 

> Pahlawan 

> Larkili 

Hasil 

> Saron 1.mp3 

> Saron 2.mp3 

> Bonang.mp3 

> Jenglong.mp3 

> Kendang.mp3 

> Goong.mp3 

> Gabungan.mp3 

Proses 

> Cubase 

> Native Instrument 

> VST Gamelan 

   Degung 

> Buku Sekar Gending 

   Degung 1 

Input 
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a. Menjalankan software Cubase 5 dan Native Instrument lalu koneksikan 

dengan VST gamelan degung sebagai midi. Dalam tahapan ini, peneliti dan 

dosen terkait mencocokan tonalitas VST gamelan degung dengan gamelan 

degung yang tersedia di ruang praktek. Terdapat beberapa nada yang kurang 

sesuai yang kemudian peneliti perbaiki sehingga audio yang dibuat sama 

persi dengan waditra asli gamelan degung yang tersedia di ruang praktek. 

 

 
Foto 3.1 

Cover Cubase 5 (Doc. Tantra, 2015) 

 

  

 
 

Foto 3.2 

Software Native Instrumen (Doc. Tantra, 2015) 
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Pada foto diatas terdapat beberapa istilah didalamnya, diantaranya yakni 

VST, plugin loading adalah bagian dari cover cubase yang menunjukan 

beberapa VST dan plugin yang tengah dimuat dalam Software cubase 5. 

Browser tab adalah bagian dari  software Native Instrumens yang berfungsi 

untuk mencari folder dan memili suara midi yang diinginkan yang kemudian 

jika memilih salah satu midi akan muncul pada bagian instrumens hedaer dan 

untuk membunyikannya dapat dilakukan pada screen Keyboard. 

b. Menuliskan kembali notasi setiap masing-masing waditra dari buku sekar 

gending degung 1 kedalam software cubase untuk dijadikan midi file. Pada 

bagian ini juga terdapat beberapa istila didalamnya, diantaranya yakni 

keyboard notes yang bisa digunakan sebagai acuan not yang ingin kita tulis 

jika kita klik akan menggambarkan bunyi not yang terdapat pada setiap tach 

tersebut. Time rute dimana fungsinya yakni untuk menunjukan waktu saat 

track dijalankan. Midi notes adalah gambaran not midi, dengan kata lain 

yakni notasi dalam bentuk midi. Midi Velocities merupakan pengatur volume 

keras lembutnya suara midi yang dihasilkan. Midi events adalah bagian 

keseluruhan midi yang telah dituliskan. Audio events merupakan bagian 

keseluruhan midi yang sudah berbentuk audio. 

 

 

 
 

Foto 3.3 

Penulisan bonang (Doc. Tantra, 2015) 
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Foto 3.4 

Penulisan jenglong (Doc. Tantra, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3.5 

Penulisan saron 1 (Doc. Tantra, 2015) 
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Foto 3.6 

Penulisan saron 2 (Doc. Tantra, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3.7 

Penulisan kendang (Doc. Tantra, 2015) 
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Foto 3.8 

Penulisan goong (Doc. Tantra, 2015) 

 

 

 

 

 
 

Foto 3.9 

Full midi instrument (Doc. Tantra, 2015) 

 

 

c. Setelah penulisan notasi pada semua instrumen gamelan degung telah selesai 

ditulis, langkah terakhir yakni mengeksport audio midi  menjadi pisahan 

audio mp3 (bonang, saron 1, saron 2, jenglong, kendang, goong, dan 

gabungan semua waditra). 
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Foto 3.10 

Mp.3 all isntrument (Doc. Tantra, 2015) 

 

Terdapat beberapa istilah dalam sofwhare tersebut diantaranya yakni  

Setelah semua audio setiap waditra selesai dibuat menjadi sebuah media 

pembelajaran nyata, media ini digunakan untuk memperkuat pembelajaran 

sebelumnya yakni menggunakan imitasi kaertas karton yang mana suara hanya 

disajikan dengan mp3 dan aplikasi secara praktisnya dibantu dengan imitasi kertas 

karton. 

 

4. UJI COBA TERBATAS 

Ditahap ini, media yang telah tersedia kemudian diuji cobakan pada 

mahasiswa yang mengontrak gamelan degung I dipertemuan ke tiga dalam 

kegiatan perkuliahan  pembelajaran gamelan degung I bersama dosen pengajar. 

Sistem penguji cobaan media ini yakni dimulai dari mendengarkan audio, 

membaca secara manual, dan membaca sambil memparktekan pada imitasi karton 

seraya mendengarkan audionya.  

Tujuan dari tahapan ini tidaklah lain yakni untuk mengetahui efektivitas 

implikasi penggunaan media audio digital dalam pembelajaran gamelan degung I 

di Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI. 
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5. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN 

Dalam tahap penyusunan laporan ini, peneliti memaparkan dan 

mengungkapkan semua data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dilapangan. 

 

B. PARTISIPAN 

Partisipan dalam penelitian ini adalah para mahasiswa yang tengah 

mengontrak gamelan degung I di Departemen Pendidikan Musik Fakultas 

Pendidikan Seni dan Desain kelompok dosen Uus Karwati.  

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

Di Departemen Pendidikan Musik Fakultas Pendidikan Seni dan Desain 

Universitas Pendidikan Indonesia memiliki beberapa mata kuliah gamelan. 

Diantaranya yakni gamelan degung, gamelan pelog, dan gamelan salendro. 

Fasilitas dari ketiga macam jenis mata kuliah tersebut memiliki masing-masing 2 

set gamelan. Dari masing-masing mata kuliah memiliki tingkatan yang berbeda, 

seperti halnya gamelan degung hanya ada 2 tingkatan yakni gamelan degung I dan 

gamelan degung II. Sedangkan untuk mata kuliah gamelan pelog salendro 

memiliki 4 tingkatan yakni gamelan pelog salendro I, gamelan pelog salendro II, 

gamelan pelog salendro III, dan gamelan pelog salendro IV. Selain mata kuliah 

gamelan degung dan gamelan pelog salendro masih ada satu mata kuliah gamelan 

yang hanya memiliki satu tingkatan yakni gamelan Jawa. Gamelan ini tidaklah 

jauh berbeda dengan gamelan pelog salendro, perbedaanya hanya dari segi pola 

tabuhannya saja. 

Dalam hal ini, penulis hanya akan menjadikan satu mata kuliah gamelan 

yakni gamelan degung dengan mengacu pada buku Sekar Gending Degung 1. 

Adapun populasi pada mata kuliah gamelan degung terdiri dari empat kelompok, 

yakni kelompok Uus karwati, kelompok Dewi Suryati Budiwati, kelompok 

Suwardi Kusmawardi, dan kelompok Oya Yukarya. Kelompok yang akan peneliti 

jadikan sapel yakni kelompok Uus Karwati, karena pada kelompok kelas ini 

pelaksanaan pembelajaran Gamelan Degung menggunakan media karton sehingga 
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memungkinkan peneliti untuk menguji cobakan penelitian ini pada mata kuliah 

Gamelan Degung I kelompok Uus Karwati. 

 

D. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antaralain yakni  

pedoman observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi literatur. Dengan 

instrumen penelitian tersebut dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. OBSERVASI 

Obseervasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian. Peneliti dapat melihat dengan langsung apa 

yang dilakukan oleh objek yang sedang diteliti, dengan memfokuskan pada apa 

yang ingin didapatkan oleh peneliti. Dengan begitu peneliti dapat memperoleh 

data yang akurat mengenai pemanfaatan media audio digital dalam proses 

pembelajaran gamelan degung I di Departement Pendidikan Seni Musik FPSD 

UPI. 

Observasi awal dilakukan pada tanggal 2 februari 2015 yakni awal masuk 

perkuliahan mata kuliah gamelan degung, selanjutnya observasi akan dilakukan 

sesuai jadwal yang telah di susun, dimulai dengan melakukan pengamatan tentang 

proses pembelajaran gamelan degung I yang diarahkan kepada dosen 

bersangkutan, kemudian mencari data-data tertulis tentang pembelajaran gamelan 

degung yang relavan dengan masalah yang akan dikaji. Setelah itu peneliti mulai 

mengamati proses pembelajaran gamelan degung I. 

Observasi ini dilakukan antara lain terhadap mahasiswa untuk mengetahui 

permasalahan apa yang terjadi dalam pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan 

yaitu pada saat berlangsungnya proses pembelajaran gamelan degung I oleh dosen 

di kelas, terkait dengan metode yang digunakan oleh dosen, tahapan-tahapan 

pembelajaran dan bahan ajar yang diberikan dalam proses pembelajaran gamelan 

degung I. 
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2. WAWANCARA 

Selain Observasi, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

spesifik mengenai masalah yang diteliti, sebagai acuan dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal  19 

desember 2014 terhadap Deni (angkatan 2012) selaku salah satu mahasiswa yang 

telah selesai mengontrak mata kuliah gamelan dengung. Wawancara yang 

ditujukan terhadap mahasiswa ini bertujuan untuk mengetahui kendala atau 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran dan utnuk memperoleh 

informasi tentang pembelajaran gamelan degung I di Departemen Pendidikan Seni 

Musik Fakultas Seni dan Disain Universitas Pendidikan Indonesia.  

 

Foto 3.1 

Dokumentasi Wawancara 

 

Wawancara juga diajukan kepada  Dr. Uus Karwati, S. Kar,. M. Sn. selaku 

salah satu dosen mata kuliah gamelan degung guna memperoleh informasi 

mengenai pembelajaran gamelan degung I tersebut tentang persiapan 

pembelajaran, materi yang dipilih, tahapan-tahapan pembelajaran, pembelajaran 

mandiri yang dilakukan mahasiswa, kesesuaian antara rencana dengan proses, 

kegiatan di kelas yang dilakukan dosen dalam memberikan arahan kepada 

mahasiswa tentang tehnik pembelajaran gamelan degung I dan cara menilai hasil 

pembelajaran (evaluasi). Selain itu peneliti juga memberikan contoh media yang 

sudah jadi pada dosen pengajar untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum diuji 

cobakan, terdapat nada-nada yang masih kurang sesuai antara suara audio yang 

peneliti buat dengan laras degung yang akan dipelajari yakni terdapat beberapa 
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nada yang kurang tepat (sumbang). Setelah mengetahui terdapat kekurangan pada 

media ini kemudian peneliti memperbaiki media terlebih dahulu agar suara yang 

dihasilkan menyerupai suara waditra aslinya. 

 

3. ANGKET 

Angket merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket 

merupakan sebuah pernyataan-pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia 

ketahui terkait dengan implikasi penggunaan audio digital dalam pembelajaran 

gamelan degung I di Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI. Tujuan dari 

penyebaran angket ini tidak lah lain untuk dapat mengetahui hasil penelitian 

dengan membandingkan pada saat tes awal dan tes akhir trkait implikasi audio 

digital ini dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. 

 

4. DOKUMENTASI 

Dokumentasi merupakan kedudukan penting dalam penelitian. Dokumentasi 

merupakan data penguat untuk mengukur keakuratan dan keabsahan dalam 

penelitian. Perolehan data yang akurat memiliki vakiditas data yang tinggi perlu 

dipersiapkan paduan dan pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa foto maupun rekaman audio visual dari aktifitas selama 

penelitian berlangsung. 

 

5. STUDI LITERATUR 

Studi literaltur dilakukan oleh peneliti tidak lah lain bertujuan untuk mencari 

dasar pijakan sebagai  pondasi untuk membangun kerangka berfikir. Selain itu 

studi literatur ini dilakukan agar peneliti memiliki pedoman pengetahuan, 

pandangan dan pemahaman yang luas tentang masalah yang diteliti. Sumber-

sumber studi literatur yang peneliti peroleh diantaranya yakni dari buku sekar 

gending degung 1, strategi dan desain pengembangan sistem pembelajaran, 

skripsi, dan sumber lainnya yang relevan. 
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F. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Data-data dapat peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan angket. Dalam hal ini angket yang  peneliti gunakan merupakan 

jenis angket yang menggunakan skala likert dan esai. Hal ini ditujukan untuk 

mendapatkan data-data mengenai tanggapan responden terhadap implikasi 

pengguaan audio digital dalam pembelajaran gamelan degung I di Departemen 

Pendidikan Musik FPSD UPI. 

Kemudian terdapat 21 orang jumlah responden yang merupakan mahasiswa 

di Departemen Pendidikan Musik yang tengah mengontrak mata kuliah gamelan 

degung I yang dianggap dapat mewakili populasi mahasiswa Departemen 

Pendidikan Musik. Untuk dapat mengetahui keekfektifan media audio digital 

dalam pembelajaran gamelan degung 1 melalui angket esai yakni dengan 

mengetahui banyaknya kriteria (tepat, kurang tepat, tidak tepat) yang dipilih 

responden seperti di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Pengaruh Media Karton 

No Indikator 
Kriteria 

ST T KT TT 

1 Media Karton     

2 Media Karton dan Audio     

 

Keterangan: ST = Sangat Tepat   

 T = Tepat    

 KT = Kurang Tepat   

 TT = Todak Tepat    


