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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara 

yang dilakukan dalam penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan 

keperluan penelitian. 

Dalam penelitian yang berjudul Peranan Tari pada Kesenian Koromong dalam 

Upacara Panen Padi di Dusun Cikubang Rancakalong tentu terdapat berbagai 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai 

bagaimana keterkaitan antara gerak dengan musik, keterkaitan antara gerak dengan 

konteks, dan keterkaitan antara simbol dengan gerak.  Untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan solusinya 

melalui metode deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif.  

Dilihat dari skripsi yang berjudul “TRANSMISI KESENIAN TARAWANGSA 

DI DAERAH RANCAKALONG SUMEDANG” yang ditulis oleh Iceu Pebrianti 

(2006) dikatakanbahwa Metode deskriptif analisis ini merupakan cara yang dilakukan 

untuk melukiskan secara sistematik fakta atau karakteristik populasi tertentu atau 

bidang tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini dapat memberikan gambaran 

tentang objek yang diteliti sesuai dengan fakta. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan ini dituntut untuk menggali data yang sesuai dengan apa yang diucapkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh narasumber. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 
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memperoleh data yang dibutuhkan secara lengkap, peneliti melakukan beberapa 

teknik dalam penelitian ini ,diantaranya adalah : 

 

 

1. Observasi 

Untuk mengetahui bagaimana Peranan Tari pada Kesenian Koromong dalam 

Upacara Panen Padi di Dusun Cikubang Rancakalong, diperlukan pengamatan 

terhadap penari, pemain musik, pimpinan grup dan masyarakat lainnya seperti 

tokoh masyarakat serta para penikmat seni secara detail. Hal ini dimaksudkan 

supaya peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

secara lengkap.  

Observasi ialah metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi yang berarti 

pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga 

diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang 

diperoleh sebelumnya. 

Pengamatan ini bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Pengamatan langsung dilakukan ketika penelitian berlangsung, sedangkan 

pengamatan tidak langsung dilakukan setelah penelitian berlagsung. Dengan 

diadakannya observasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang objek yang diteliti. 

Peneliti sudah melakukan observasi sebanyak dua kali. Observasi yang 

pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2012 selama satu jam 

lebih di kediaman naarasumber yang terletak di dusun Ciawilarangan terhadap 

tokoh masyarakat yang dapat dikatakan sebagai salah satu keturunan dari pewaris 

kesenian Koromong. Dari observasi ini dihasilkan beberapa data atau informasi 

yang dapat mendukung jalannya penelitian mengenai kesenian tersebut. 
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Observasi yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2012 

selama kurang lebih lima jam di daerah Citungku Rancakalong dalam acara 

hajatan atau syukuran upacara pernikahan, penelitian ini dilakukan secara 

langsung, yaitu peneliti menyaksikan secara langsung mengenai bagaimana 

kesenian Koromong itu disajikan. Dengan demikian peneliti dapat melihat hal 

yang terjadi selama pertunjukkan itu berlangsung, dan hal yang disajikan selama 

semalaman tersebut.  

 

2. Wawancara 

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa : “interviewing provide the 

researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant 

interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation 

alon.  Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Selain itu, esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut, “a 

meeting of two person to exchange information and joint question and responses, 

resulting in communication and joint construction of meaning about a particular 

topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. 

 

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan 

(pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) menyatakan bahwa wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permaslahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif 

dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga 

melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya. 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan informasi yang sesuai dari responden. Dalam teknik ini peneliti 
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melakukan tanya jawab. Wawancara ini ditujukan kepada tokoh masyarakat, 

penari, pimpinan kesenian Koromong, pemain musik dan masyarakat setempat 

yang terlibat dalam kesenian koromong. 

Dalam penelitian yang berjudul Peranan Tari pada Kesenian Koromong 

dalam Upacara Panen Padi di Dusun Cikubang Rancakalong ini peneliti 

melakukan teknik wawancara yang tidak berstruktur. Di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pada 

penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mencari informasi awal mengenai 

berbagai isu atau permasalahan yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat 

menentukan permasalahan apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan 

keterangan yang lebih lengkap mengenai permasalahan yang ada di lapangan 

tersebut peneliti mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang mewakili 

tingkatan yang ada di masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, penari, pimpinan 

kesenian Koromong, pemain musik dan masyarakat setempat yang terlibat dalam 

kesenian Koromong.  

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti 

data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban 

dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan 

berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Informasi atau data yang 

diperoleh dari wawancara sering bias. Bias adalah menyimpang dari yang 

seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut subyektif dan tidak akurat. 

Kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancara, yang diwawancara 

(responden), dan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Oleh karena itu, 

peneliti tidak boleh memberi pertanyaan yang bias. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti menggunakan bantuan handphone untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan. 
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Sampai sejauh ini, peneliti sudah melakukan wawancara empat kali. Yang 

pertama dilakukan kepada tokoh masyarakat yang bernama Entis. Entis 

merupakan narasumber pokok yang merupakan bagian dari keturunan keluarga 

yang diwarisi kesenian Koromong. Usianya sekarang adalah 56 tahun, meskipun 

dia tidak tinggal di dusun Cikubang tetapi setiap kali ada acara upacara ritual 

yang dilaksanakan setiap tanggal 14 Mulud, dia selalu datang menghadiri. Hal-

hal yang ditanyakan adalah mengenai sejarah dan latar belakang kesenian 

Koromong. Wawancaranya dilakukan secara tidak berstruktur. Entis ini mampu 

menjawab semua hal yang dipertanyakan, dan pemaparannya sangat jelas, karena 

memang ternyata beliau ini masih merupakan bagian dari keturunan pewaris 

kesenian Koromong. Dalam wawancara tersebut, Entis memaparkan mengenai 

awal mulanya kesenian Koromong itu ada. Awalnya Koromong ini diurus oleh 

dia, namun dikarenakan dia sibuk dengan pekerjaannya, kemudian diserahkannya 

kepada saudaranya sehingga saudaranyalah yang sampai kini mengurusnya. Entis 

hapal betul mengenai bagaimana latar belakang kesenian Koromong, dia juga 

mengungkapkan bahwa cara belajar dalam menabuh gamelannya pun tidak, dia 

bisa menabuh dengan begitu saja.  Beliau memaparkan bahwa kesenian ini lahir 

kira-kira pada tahun 1833.  Tokoh pertama kesenian Koromong ini bernama 

Eyang Santing atau buyut Santing. Eyang Santing ini bukanlah penciptanya, 

melainkan sebagai penerima pesan dari seseorang untuk mengembangkannya di 

Cikubang, tempat di mana beliau tinggal. 

Yang kedua dilakukan terhadap pimpinan grup kesenian Koromong yang 

bernama ibu Lili, wawancara yang dilakukan pun sama halnya dengan 

wawancara sebelumnya yaitu tidak bertsruktur. Hal-hal yang ditanyakan adalah 

mengenai siapa saja Saehu Koromong, kapan Koromong ini dilaksanakan, dalam 

acara apa saja kesenian ini dipertunjukan, dan lain sebagainya. Semua hal yang 

dipertanyakan mampu dijawab pula dengan jelas. 

Yang ketiga wawancara dilakukan kepada Nandang yang berusia 48 tahun, 

dia tinggal di Dusun Cikubang. Wawancara ini dilakukan pada hari Jumat 
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tanggal 25 januari 2013 di kediaman pimpinan Koromong yang terletak di Dusun 

Cikubang. Wawancara ini berlangsung sekitar satu jam, membahas mengenai 

banyak hal mengenai kesenian Koromong. Diantaranya mengenai proses 

pewarisan, teknik pemeliharaan gamelan Koromong, nilai-nilai yang terkandung 

di dalam kesenian Koromong, peranan kesenian Koromong, peranan Musik dan 

Tari pada kesenian Koromong, pandangan masyarakat dan pemerintah setempat 

terhadap kesenian Koromong, makna dan simbol yang terdapat di dalam 

kesenian Koromong, dan lain sebagainya.  

Keempat, wawancara dilakukan pada har Sabtu tanggal 26 Januari 2013 

terhadap pelaku seni yaitu penari dan pemusik di kediaman pimpinan Koromong 

yang tengah melaksanakan upacara ritual. Hal-hal yang ditanyakan adalah 

mengenai bagaimana perasaannya selama menari dengan tempo yang lambat dan 

tempo yang cepat, seperti apa perbedaannya, kemudian seperti apa keterkaitan 

antara pemusik dengan penari. Semua pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan 

dapat dijawab dengan baik. 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh pula data yang sedikit mendukung 

terhadap penelitian. Diketahui bahwa Saehu untuk penari laki-laki adalah 

Rahmat, dan Saehu penari perempuan adalah Aminah. Kesenian Koromong ini 

rutin dilaksanakan setiap tanggal 14 Mulud. Selain dilaksanakan dalam upacara 

syukuran atas hasil panen padi  yang berupa ritual pada 14 Mulud, kesenian ini 

juga biasa dilaksanakan dalam acara syukuran-syukuran lainnya, seperti pada 

hajat khitanan atau pernikahan. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

cara mengumpulkan sumber-sumber data yang ada. Bisa berupa photo dan video 

kesenian Koromong di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

informasi yang lebih lengkap berupa dokumentasi baik berupa foto tarian 
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Koromong, foto penari Koromong, foto alat musiknya, serta video 

pertunjukkannya. 

Dengan adanya studi dokumentasi, peneliti menjadi sedikit terbantu dalam 

melaksanakan penelitian. Selain itu, hal ini dapat membantu dalam menjelaskan 

atau membuktikan mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Misalnya 

untuk dokumentasi yang berupa photo pose-pose gerak, bagaimana busana yang 

dikenakan, serta rias yang digunakan. Adapun untuk dokumentasi yang berupa 

video, membantu untuk memperjelas bagaimana jalannya pertunjukan Koromong 

dari awal sampai akhir. Baik dilihat dari struktur gerak para penarinya, musik 

pengiringnya, maupun hal-hal lainnya yang terjadi selama pertunjukan 

berlangsung. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam buku yang berjudul Metode Penelitian 

Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) karya Prof. Dr. Sugiyono 

dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti 

itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa 

jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 

Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Nasution (1988) menyatakan : 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya 

belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur 

penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu 

semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang 

serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.” 

 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi 
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data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question, 

tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis data dan 

membuat kesimpulan. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman 

observasi dan wawancara, kamera foto dan rekaman yang digunakan untuk 

mempermudah dalam mengumpulkan data mengenai pose-pose gerak, keterkaitan 

gerak dengan musik, keterkaitan gerak dengan konteks, lalu keterkaitan simbol 

dengan konteks pada kesenian Koromong. 

Jadi, tujuan dari penelitian yang berjudul “Peranan Tari pada Kesenian 

Koromong dalam Upacara Panen Padi di Dusun Cikubang Rancakalong” adalah 

untuk mengetahui bagaimana keterkaitan gerak dengan musik, keterkaitan gerak 

dengan konteks, dan keterkaitan kostum dengan konteks tari Koromong. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), dalam penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus 

menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai 

di lapangan. 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 
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diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. 

Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi digabungkan. Kemudian diklarifikasikan 

kebenarannya guna memenuhi kebutuhan penulis.  

 

E. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dusun 

Cikubang RT 02 RW 01 tepatnya Cikubang Tengah yang terletak di desa 

Sukahayu kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang. Di daerah inilah 

kesenian Koromong tumbuh dan berkembang. 

2. Sasaran Penelitian 

Adapun subjek penelitiannya adalah Kesenian Koromong dalam Upacara 

Panen Padi di Dusun Cikubang Rancakalong. 

 

 


