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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Kegiatan penelitian tentang analisis lagu “Lihatlah Lebih Dekat” dalam Film 

Petualangan Sherina, digali melalui metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Metode Deskriptif  bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan suatu 

kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan lagu “Lihatlah Lebih Dekat” 

sebagai soundtrack film Petualangan Sherina. 

     Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, maka peneliti dapat mengolah data 

menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan, agar 

pesan lagu yang dibuat oleh pencipta dapat tersampaikan dan fenomena dalam 

lagu tersebut dapat dipahami. 

 

1. Tahap Persiapan 

     Peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu dengan mendengarkan lagu 

”Lihatlah Lebih Dekat”. Setelah itu peneliti mentraskrip partitur lagu Lihatlah 

Lebih Dekat untuk dipelajari dan diteliti. 

     Peneliti menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan untuk melakukan 

wawancara, mencari nomor kontak orang-orang yang bersangkutan dalam 

penelitian ini. Sehubungan keterbatasan yang dihadapi peneliti, dikarenakan 

narasumber utama Elfa Secioria telah berpulang, peneliti mencari orang-orang 

terdekat narasumber utama yang ikut menyaksikan dan mendampingi dalam 

proses pembuatan lagu “Lihatlah Lebih Dekat”. Peneliti menghubungi musisi 

Yovie Widianto selaku saudara dari Alm. Elfa Secioria untuk mencari siapa 

sajakah narasumber yang dapat membantu penelitian ini. Kemudian Yovie 

Widianto memberikan nomor kontak istri dari Alm. Elfa Secioria. Setelah itu, 

peneliti melakukan kontak kepada ibu Vera selaku istri dari Alm.Elfa Secioria 

untuk meminta perizinan melakukan wawancara. Setelah mendapatkan izin, 

peneliti kemudian membuat beberapa rumusan masalah dan indikator variable 

penelitian yang menjadi fokus penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti membuat 

dan menyusun instrumen penelitian untuk mempermudah pada kegiatan 

pelaksanaan penelitian berlangsung, yaitu dengan mempersiapkan pedoman 
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observasi, observasi, dan pendokumentasian yang diperlukan mengenai lagu 

soundtrack Lihatlah Lebih Dekat dalam film Petualangan Sherina.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

     Setelah melakukan persiapan, peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan 

acuan pada perencanaan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data yang akurat. Proses pengumpulan data dilakukan 

dengan proses wawancara yang dilakukan langsung kepada istri dari Alm. Elfa 

Secioria yaitu ibu Vera. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki, ibu Vera 

menyerahkan proses wawancara kepada Harizza IvanCamille selaku putra 

pertama Alm. Elfa Secioria yang kurang lebih mengetahui proses dan sejarah 

Alm. Elfa Secioria menggarap lagu “Lihatlah Lebih Dekat”. Selain melakukan 

wawancara, peneliti pun mengumpulkan dokumentasi yang didapatkan dari 

lapangan. 

     Pada pelaksanaan penelitian, setelah peneliti mengumpulkan data-data dari 

lapangan, peneliti pun mengolah data-data yang diperoleh dan menganalisis data-

data hasil penelitian. Data hasil wawancara, observasi dan studi literatur yang 

didapatkan oleh peneliti dalam penelitian, dianalisis dan dilakukan pemilihan data, 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. 

3. Tahap Penulisan Laporan 

     Setelah proses penelitian selesai dilaksanakan, tahapan yang terakhir ditempuh 

yaitu penulisan laporan. Dari hasil penelitian yang telah didapatkan dilapangan, 

peneliti, terlebih dahulu membuat laporan atau catatatan hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan, lalu kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis 

dengan berbagai teknik analisis data, hasil penelitian tersebut kemudian disusun 

dengan menggambarkan dan memaparkan atau mendeskripsikannya kedalam 

bentuk tulisan yang dibuat secara sistematis dan akurat. 

B. Instrumen Penelitian 

     Penelitian akan lebih lengkap dan sistematis bila komponen yang lainnya juga 

dapat mendukung dalam proses penelitian, termasuk instrument yang digunakan 

peneliti pada saat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

maka instrument utama yang digunakan untuk pengambilan data di lapangan 

adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human 
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instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, dan membuat kesimpulan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang 

bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dikemukakan. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari: 

1. Analisis  

     Menggunakan analisis partitur. 

     Analisis melalui partitur merupakan kegiatan yang paling mendasar. Analisis 

partitur dilakukan untuk memperoleh data-data secara umum yang terdapat pada 

objek penelitian dalam hal ini, lagu “Lihatlah Lebih Dekat” karya Elfa Secioria. 

2.  Wawancara 

     Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang penting, dari hasil wawancara peneliti akan mendapatkan data yang akurat 

dari sumber terpercaya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan masalah 

yang diteliti. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam fikiran orang lain. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan langsung 

kepada sumber yang memiliki informasi dan orang yang menggarap langsung 

proses pembuatan film dan soundtrack lagu “Lihatlah Lebih Dekat” dalam film 

Petualangan Sherina. 

     Dikarenakan pemilik karya lagu “Lihatlah Lebih Dekat” yaitu Elfa Secioria 

telah berpulang, wawancara dilakukan kepada istri dari Alm. Elfa Secioria yaitu 

ibu Vera, beliau memberikan kepercayaan penuh kepada putra pertama Alm. Elfa 

Secioria yaitu Harizza Ivan Camille untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, 

karena beliau sedikit banyak mengetahui proses pembuatan dan sejarah kehidupan 

Alm. Elfa Secioria. Wawancara awal dilakukan melalui sosial media, lalu 

berlanjut dengan wawancara langsung yang dilakukan beberapa kali, wawancara 

pertama dilakukan di Caffe Bene’ Jl. Ir.H. Djuanda Bandung. Selain dari putra 

pertama Alm. Elfa Secioria, wawancara juga dilakukan kepada Uci Nurul. Beliau 

merupakan vocal director sekaligus pemeran dalam film Petualangan Sherina. 
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Wawancara dilakukan melalui email, dan wawacara langsung yang dilakukan di 

Café Halaman Bandung. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui proses dokumentasi sangat diperlukan 

dalam mengumpulkan data-data dalam bentuk audio, visual, audio visual, serta 

deskripsi tertulis. Peneliti melakukan observasi (mendengarkan), setelah itu 

melakukan telaah terhadap objek karya yang diteliti. Proses melalui audio maupun 

video sangat membantu saat melakukan wawancara agar peneliti dapat meneliti 

dengan jelas dan lebih akurat terhadap data yang telah dikumpulkan. Semua data 

yang didapatkan kemudian didokumentasikan melalui perekam audio visual 

sebagai pelengkap data otentik yang ada di lapangan. Teknik ini peneliti lakukan 

dengan cara mengunduh lagu Lihatlah Lebih Dekat melalui internet audio dengan 

format Mp3. Peneliti juga mengunduh keseluruhan Film Petualangan Sherina 

dengan format Mp4 yang bersumber dari Youtube. 

4. Studi Literatur 

     Studi literatur  merupakan penelusuran yang bersumber dari buku, media, 

pakar yang bertujuan untuk dasar teori yang akan peneliti gunakan dalam 

melakukan penelitian. Peneliti melakukan studi literatur tentang analisis struktur 

lagu soundtrack melalui perpustakaan buku, artikel, internet maupun narasumber 

yang berkaitan dengan bahasan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk 

melengkapi data serta membantu mencari informasi yang juga untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

     Dalam penelitian ini, yang menjadi buku acuan penulis antara lain: 

a. Prier,  (2004) IlmuBentuk Musik. Yogyakarta: Pusat Musik                    Liturgi. 

Buku ini berisi tentang macam-macam bentuk karya musik dan di jelaskan 

menggunakan teori musik barat. 

b. Mack, (2004) Ilmu Melodi. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi 

Buku ini berisi tentang pemaparan analisis suatu melodi serta menjelaskan pula 

unsur apa saja yang terkandung didalamnya menggunakan teori musik barat. 

c. Sugiono, (tahun).Metode Penelitian Pendidikan. 
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D. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

     Semua data yang telah terkumpul seperti catatan, rekaman audio, rekaman 

visual, partitur diolah dengan tahapan-tahapan teknik pengolahan data sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkan dan mengelompokan data-data berdasarkan jenis data 

hasil penelitian. 

b. Menyesuaikan dan melakukan perbandingan antara hasil data yang 

diperoleh dari lapangan dengan literature yang diperoleh, sebagai bahan 

kesimpulan penelitian. 

c. Mendeskripsikan hasil penelitian berupa kesimpulan dari hasil pengolahan 

data dalam bentuk laporan tulisan. 

2. Analisis Data 

     Analisis merupakan sebuah kegiatan reflektif, bertujuan untuk bergerak dari 

data ke tahap konseptual. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

     Pada prinsipnya reduksi data adalah proses penyaringan data atau proses 

seleksi data. Diawali dengan proses pemilihan sejumlah data yang dapat diolah 

dan digabungkan menjadi satu informasi dalam mendukung suatu proses 

penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti. Penyederhanaan sejumlah data 

sangat penting agar penelitian lebih terfokus terhadap sasaran data-data yang lebih 

mengacu kepada system terpusat. 

Beberapa data yang diperoleh peneliti antara lain: 

a. Mp3 lagu Lihatlah Lebih Dekat yang dibawakan oleh Sherina Munaf 

b. Video Film Petualangan Sherina dengan format Mp4 

c. Menulis Partitur Lagu “Lihatlah Lebih Dekat” 

d. Menggunakan Tonalitas Dm 

e. Terdapat perubahan tonalitas dari Dm ke C 

f. Berdurasi 4menit 48detik 
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b. Penyajian Data 

     Langkah kedua setelah melakukan reduksi data, yaitu menyajikan data. 

Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data yang saling 

berhubungan satu sama lain melalui studi partitur, audio dan visual. Dengan 

adanya penyajian data, akan diperoleh pemahaman tentang apa yang dilakukan 

lebih lanjut sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. 

c. Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi Data 

     Langkah terakhir dalam menganalisis data, yaitu pengambilan kesimpulan 

yang merupakan intisari dari hasil penelitian untuk memberikan gambaran secara 

pasti masalah yang diteliti. Selanjutnya verifikasi data adalah sebuah upaya untuk 

mempelajari kembali data-data mengenai Lagu “Lihatlah Lebih Dekat”  yang 

telah dikumpulkan dan kemudian meminta pertimbangan berbagai pihak yang 

relevan dalam penelitian ini. 

d. Langkah-langkah penelitian 

     Langkah-langkah yang digunakan peneliti sebelumnya harus disusun terlebih 

dahulu agar proses penelitian dapat berjalan lebih teratur dan sistematis. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Studi pendahuluan: peneliti melakukan penelitian awal dengan 

mengamati dan menonton terlebih dahulu mencari film Petualangan 

Sherina dengan cara mengunduh film, mengunduh lagu dan 

mendengarkan lagu Lihatlah Lebih Dekat yang menjadi bahan analisis 

peneliti, membuat partitur lagu Lihatlah Lebih Dekat. 

2. Merumuskan masalah: memfokuskan permasalahan dan membuat 

pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan 

diteliti, sehingga peneliti dapat membuat laporannya. 

3. Merumuskan asumsi: setelah merumuskan masalah dan kemudian 

menemukan masalah yang terdapat pada subjek penelitian, setelah itu 

peneliti membuat asumsi atau anggapan semetara disesuaikan dengan 

hasil penelitian. 

4. Memilih pendekatan penelitian: dalam memilih pendekatan penelitian, 

peneliti memilih penelitian deskriptif kualitatif, agar peneliti dapat 

mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan 
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tepat dengan tujuan agar pesan lagu yang dibuat oleh pencipta dapat 

tersampaikan dan fenomena dalam lagu tersebut dapat dipahami. 

5. Pelaksanaan penelitian: peneliti melakukan wawancara dan 

dokumentasidan menkaji keilmuan. Pada proses analisisnya pun 

peneliti memfokuskan pada proses pembuatan lagu dan analisis 

struktur, bentuk dan melodi pada lagu lihatlah lebih dekat. 

6. Penutupan: peneliti melakukan pengumpulan data secara keseluruhan 

setelah itu seluruh data tersebut diolah, peneliti harus menganalisis dan 

memverifikasi dta tersebut. Seluruh data disusun sesuai struktur dalam 

pedoman penelitian, lalu dibentuk berupa drfa skripsi dan disiminasi 

ujian siding dan setelah selesai siding, jadilah skripsi yang berjudul 

Analisis Struktur Lagu Lihatlah Lebih Dekat Karya Elfa Secioria 

Dalam Film Petualangan Sherina. 


