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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik untuk mencapai tujuan. 

Metode dan teknik dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan serta 

dapat pula membantu efesiensi dan efektivitas suatu penelitian. “Metoda 

merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan,” 

(Surakhmad, 1989 : 131). 

Yang akan dibahas pada bab ini meliputi desain penelitian, tempat penelitian 

dan partisipan, deskripsi responden, teknik pengumpulan data, prosedur 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode 

deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu 

variabel tertentu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu 

dengan variabel lainnya. 

Penelitian kualitatif dipilih agar peneliti memiliki kedekatan dengan subjek 

penelitian sehingga mudah mendapat gambaran secara utuh. Menurut Sudjana 

(2004, hlm. 197) penelitian kualitatif memiliki lima ciri pokok diantaranya adalah: 

1. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data 

langsung. 

Situasi pendidikan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

sebagaimana adanya tanpa dilakukan perubahan oleh peneliti merupakan 

objek penelitian kualitatif. Peneliti mengamati, bertanya dan menggali 

informasi situasi pendidikan di SMP Negeri 26 Bandung dengan apa adanya 

sesuai dengan pada saat kejadian. 

2. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik 

Hasil analisis berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti 

dalam bentuk uraian naratif. 
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3. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil 

Dalam penelitian kualitatif data dan informasi yang diperlukan berkenaan 

dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut mengungkap suatu proses bukan hasil dari suatu kegiatan.  

4. Penelitian kualitatif sifatnya induktif 

Penelitian kualiatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari 

lapangan, yakni fakta empiris atau induktif. Peneliti terjun ke lapangan, 

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, 

menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-

kesipulan dari proses tersebut. 

5. Penelitian kualitatif mengutamakan makna 

Penelitian kualitatif mengutamakan kepada bagaimana orang mengartikan 

hidupnya. Makna yang diungkap berkisar pada asumsi-asumsi apa yang 

dimiliki orang mengenai hidupnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan bagaimana peserta didik akan 

merasa kegiatan menggambar ekspresif lebih menyenangkan dengan 

menggunakan stimulasi musik 

 

B. Tempat Penelitian dan Partisipan 

Yang menjadi tepat penelitian adalah SMP Negeri 26 Bandung. Adapun yang 

menjadi partisipan adalah peserta didik di SMP Negeri 26 Bandung, yaitu kelas 

VIII F dan VIII G.  

 

C. Deskripsi Responden 

Jumlah responden lebih dari setengah perempuan yaitu 43 orang dan laki-laki 

yaitu 24 orang. Umur responden berada rata-rata diantara 14-15 tahun. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang digali dari 67 orang responden, 60 

orang menyukai kegiatan berkesenian, 57 orang diantaranya menyukai mata 

pelajaran seni rupa, namun jika ditanya kesukaannya pada kegiatan menggambar 

hanya 45 orang yang menyukainya. Jenis kegiatan menggambar yang banyak 

disukai responden adalah menggambar ekspresif yaitu 59 orang, dibandingkan 

dengan menggambar sesuai ketentuan guru hanya 8 orang yang memilih. Media 

menggambar yang diminati adalah 26 orang menggunakan pensil warna, 
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berikutnya 14 orang memilih menggunakan spidol, 13 orang memilih 

menggunakan cat air, 9 orang memilih menggunakan crayon, dan 5 orang tidak 

memilih. 

Kegiatan menggambar tidak begitu mendapatkan antusias yang besar, sesuai 

dengan penelitian ini survey membuktikan bahwa 47 responden merasa 

menggambar sambil mendengarkan musik adalah kegiatan yang menyenangkan. 

Jenis musik yang responden sukai adalah 55 orang menyukai musik berlirik dan 

12 orang jenis musik instrumental. Jenis aliran musik yang paling responden sukai 

adalah aliran musik pop yaitu 39 orang, berikutnya 10 orang menyukai jenis aliran 

musik rock, 7 orang menyukai jenis aliran musik reggae, 4 orang menyukai jenis 

aliran musik jazz, 3 orang menyukai jenis aliran musik klasik, dan 4 orang 

menyukai jenis aliran musik lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan 

prosedur pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dokumen atau 

bahan-bahan visual dan studi literatur. 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara 

sistematis terhadap objek masalah penelitian. Dalam kegiatan observasi, 

peneliti mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan 

terhadap objek penelitian yang terdiri atas gambaran keantusiasan peserta 

didik pada mata pelajaran seni rupa di SMP Negeri 26 Bandung. 

2. Angket 

Angket adalah sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden 

untuk dijawab secara tertulis. Teknik angket pada penelitian ini dilakukan 

untuk mengumpulkan data awal melalui daftar pertanyaan tertulis yang 

disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi tentang data yang 

diperlukan dari responden mengenai masalah yang akan diteliti. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan yang merupakan alat 

pengumpulan data melalui informasi langsung tentang masalah yang diteliti. 
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4. Dokumen 

Dokumen atau data-data visual digunakan sebagai bahan pengumpulan data 

untuk diteliti. 

5. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk menunjang dalam pengupulan data. Studi 

literatur digunakan dengan harapan dapat menjadikan landasan teoritis dan 

penyesuaian antara data yang didapat dari lapangan dengan teori yang ada. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data meliputi langah-langkah sebagai berikut: 

1. Penyusunan angket secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pemecahan 

masalah penelitian. 

2. Instrumen Penelitian  

a. Instrumen Penelitian Gambar Ekspresif Melalui Stimulasi Musik 

 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian Gambar Ekspresif Melalui Stimulasi Musik 

Sub Aspek Indikator Sub Indikator Keterangan 

1. Visualisasi 

gambar 

ekspresif 

melalui 

stimulasi 

musik 

1. Bentuk 

lukisan 

a. Figuratif 

b. Non figuratif 

 

2. Warna yang 

dihasilkan 

a. Warna hangat 

b. Warna dingin 

c. Warna sebagai 

warna 

d. Warna sebagai 

simbol/lambang 

e. Warna sebagai 

ungkapan hati 

f. Warna sebagai 

representasi 

alam 

g. Warna kontras 

h. Warna harmonis 

i. Warna 

monokrom 

 

3. Garis yang 

dihasilkan 

 



49 
 

Fathin Hanifah Langga, 2016 

KAJIAN DESKRIPTIF GAMBAR EKSPRESIF MELALUI STIMULASI MUSIK DI SMP NEGERI 

26 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Bentuk yang 

dihasilkan 

a. Stilasi 

b. Distorsi 

c. Tansformasi 

d. Disformasi 

5. Komposisi a. Simetris 

b. Asimetris 

c. Sentral 

d. Diagonal 

e. Horizontal 

f. Vertikal 

 

6. Tipe gambar a. Tipe visual 

b. Tipe non visual 

(haptic) 

 

7. Periodesisi 

menggambar 

anak 

a. Mencoreng 

b. Pra-bagan 

c. Bagan 

d. Permulaan 

realisme 

e. Naturalistik 

semu 

f. Penentuan 

(decision) 

 

8. Bentuk 

ungkapan 

gambar anak 

a. Kepala berkaki 

b. Ideoplastis 

c. Pembesaran 

d. Pengecilan 

e. Stereotipe 

 

9. Cara 

menciptakan 

kesan ruang 

a. Cara 

penumpukkan 

b. Cara perebahan 

c. Cara perspektif 

burung 

 

2. Hasil gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik yang 

berbeda  

1. Tema atau 

suasana 

gambar yang 

dihasilkan 

 

  

2. Warna yang 

dihasilkan 

 

  

3. Garis atau 

goresan yang 

dihasilkan 
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b. Standar Penilaian Hasil Gambar Ekspresif dengan Penggunaan Stimulasi 

Musik yang Berbeda 

1) Tanpa Musik 

a) Suasana Sedih 

Tabel 3.2 

Standar Penilaian Tanpa Stimulasi Musik Suasana Sedih 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil 

gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  

yang 

berbeda 

 Tidak 

menggunakan 

stimulasi 

musik 

 Suasana sedih 

(Mellow) 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana atau 

perasaan sedih 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna dingin dan 

warna-warna 

suram 

 Goresan tipis , 

tidak terlalu kuat, 

patah-patah. 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 

kriteria 

 Baik jika 

terpenuhi 2 

kriteria 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 

kriteria 

 Sangat Kurang 

jika tidak 

terpenuhi 3 

kriteria 

 

b) Suasana Gembira 

 

Tabel 3.3  

Standar Penilaian Tanpa Stimulasi Musik Suasana Gembira 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil 

gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  yang 

berbeda 

 Tidak 

mengguna-

kan 

stimulasi 

musik 

 Suasana 

riang 

gembira 

 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana atau 

perasaan senang 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna hangat dan 

ceria 

 Goresan kuat 

mengalir cenderung 

garis lengkung. 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 kriteria 

 Baik jika terpenuhi 

2 kriteria 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 kriteria 

 Sangat Kurang jika 

tidak  terpenuhi 3 

kriteria 
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c) Suasana Suram / Penuh emosi 

 

Tabel 3.4 

Standar Penilaian Tanpa Stimulasi Musik Suasana Suram/Penuh Emosi 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil 

gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  yang 

berbeda 

 Tidak 

menggunak

an stimulasi 

musik 

 Suasana 

suram, 

penuh 

emosi. 

 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana yang suram 

namun penuh emosi 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna panas atau 

suram 

 Goresan kuat, tegas, 

tebal 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 kriteria 

 Baik jika terpenuhi 

2 kriteria 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 kriteria 

 Sangat Kurang jika 

tidak  terpenuhi 3 

kriteria 

 

 

2) Isyana Sarasvati – Tetap dalam jiwa 

 

Tabel 3.5 

Standar Penilaian Melalui Stimulasi Musik Suasana Sedih 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil 

gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  

yang 

berbeda 

 Genre musik Pop 

 Suasana sedih 

(Mellow) 

 Cerita tentang 

perempuan dan 

laki-laki yang 

saling mencintai 

putus cinta dan 

patah hati karena 

memiliki dunia 

yang berbeda 

namun  tetap tegar 

dan ikhlas. 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana atau 

perasaan sedih 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna dingin dan 

warna-warna suram 

 Goresan tipis , tidak 

terlalu kuat, patah-

patah. 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 

kriteria 

 Baik jika 

terpenuhi 2 

kriteria 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 

kriteria 

 Sangat Kurang 

jika tidak 

terpenuhi 3 

kriteria 
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3) OMI – Cheerleader 

 

Tabel 3.6 

Standar Penilaian Melalui Stimulasi Musik Suasana Gembira 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  yang 

berbeda 

 Genre musik 

Reggae 

 

 Suasana riang 

gembira 

 

 Cerita tentang 

rasa kasmaran 

pada seorang 

kekasih yang 

selalu ada dan 

memberi 

semangat saat dia 

membutuhkannya 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana atau 

perasaan senang 

 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna hangat dan 

ceria 

 

 Goresan kuat 

mengalir cenderung 

garis lengkung. 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 kriteria 

 

 Baik jika terpenuhi 

2 kriteria 

 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 kriteria 

 

 Sangat Kurang jika 

tidak  terpenuhi 3 

kriteria 

 

 

4) Avenged Sevenfold – Afterlife 

 

Tabel 3.7 

Standar Penilaian Melalui Stimulasi Musik Suasana Suram/Penuh Emosi 

Aspek Deskripsi Kriteria Level 

Hasil gambar 

ekspresif 

dengan 

penggunaan 

stimulasi 

musik  yang 

berbeda 

 Genre musik 

Rock 

 Suasana suram, 

penuh 

penyesalan. 

 Cerita tentang 

seseorang yang 

ingin pergi dari 

alam baka dan 

kembali ke bumi 

untuk 

menyelesaikkan 

sesuatu 

 Mampu 

menggambarkan 

suasana yang suram 

namun penuh emosi 

 Warna yang 

dihasilkan yaitu 

warna panas atau 

suram 

 Goresan kuat, tegas, 

tebal 

 Sangat Baik jika 

terpenuhi 3 kriteria 

 Baik jika terpenuhi 

2 kriteria 

 Kurang jika 

terpenuhi 1 kriteria 

 Sangat Kurang jika 

tidak  terpenuhi 3 

kriteria 
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3. Pelaksanaan pengumpulan data, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a.  Persiapan 

Pada langkah persiapan ini, dipersiapkan hal-hal yang ada hubungannya 

dengan usaha agar tercapainya pelaksanaan pengumpulan data, diantaranya 

mempersiapkan izin untuk mengadakan penelitian dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. Setelah itu menyiapkan lembaran-lembaran angket 

yang akan disebarkan. 

b. Pelaksanaan pengumpulan data 

1) Menghubungi guru pamong seni budaya (seni rupa) 

2) Menghubungi kepala SMPN 26 Bandung 

3) Menyebarkan angket ke kelas VIII F dan VIII G 

4) Mengumpulkan kembali angket yang telah disebarkan 

5) Melaksanakan penelitian, memfasilitasi kegiatan menggambar dengan 

stimulasi musik pada kelas VIII F dan VIII G 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul dari hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil 

gambar responden merupakan data mentah, dalam arti masih harus diolah untuk 

mendapatkan suatu interpretasi atau penafsiran sehingga data tersebut dapat 

berbicara mengenai masalah yang diteliti. “Mengolah data adalah usaha konkrit 

untuk membuat data itu berbicara.” (Surakhmad, 1989, hlm. 108) 

Sugiono (2012, hlm. 333) menjabarkan bahwa proses analisis data adalah 

seperti berikut: 

1. Analisis data sebelum di lapangan 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan pada data yang di dapat dari hasil studi 

pendahuluan. 

2. Analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman 

a. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam 

mereduksi data peneliti diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan pada 

penelitian kualitatif adalah temuan. 



54 
 

Fathin Hanifah Langga, 2016 

KAJIAN DESKRIPTIF GAMBAR EKSPRESIF MELALUI STIMULASI MUSIK DI SMP NEGERI 

26 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

b. Data display (penyajian data) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan adalah bentuk teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) 

Kesimpulan memungkinkan bisa menjawab rumusan masalah ataupun 

tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalahnya masih bersifat 

sementara dan akan berkembang saat di lapangan. Maka kesimpulan disini bisa 

merupakan hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


