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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting guna 

pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan 

pernah berkembang yang pada akhirnya akan menghentikan peradaban. Dalam 

melakukan suatu penelitian, tentunya peneliti harus mampu merancang secara 

sistematis penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan dan metode yang 

tepat. Seperti yang diungkapkan Sudjana dan Ibrahin (dalam Satori dan Aan, 

2014, hlm. 21) bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sistematik untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data 

menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian harus didasarkan pada 

paradigma penelitian yang ada. Dalam penelitian, terdapat dua paradigma yang 

melandasi pendekatan penelitian, yaitu paradigma positivistik dan paradigma 

postpositivistik. Paradigma positivistik melahirkan pendekatan penelitian 

kuantitatif yang cenderung pada penggunaan angka-angka. Sedangkan pendekatan 

postpositivistik atau naturalistik melahirkan pendekatan penelitian kualitatif yang 

cenderung pada penggunaan kata-kata untuk menarasikan suatu fenomena atau 

gejala. 

Dilihat dari judul penelitian yang bermaksud menguak manajemen sanggar 

pada sanggar seni Padepokan Sekar Pusaka, maka penelitian ini lebih condong 

untuk menarasikan suatu fenomena yang ada, menarasikan bagaimana manajemen 

yang digunakan pada sanggar tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Satori dan 

Aan (2014, hlm. 25) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 
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mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi 

yang alamiah. Hal serupa dijelaskan Moleong (2007, hlm. 27) sebagai berikut. 

“Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah yang mengandalkan manusia 

sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisa 

data, dan secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha 

menemukan teori dari dasar. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, dan rancangan 

penelitiannya bersifat sementara serta hasil penelitiannya disepakati oleh kedua 

belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian.” 

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena secara nyata (tanpa manipulasi). 

Karena penelitian kualitatif mengandalkan kualitas data alamiah, maka tidak 

jarang teori-teori baru dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan.  

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriftif analisis. Metode ini dipilih mengingat penelitian ini bermaksud 

memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik 

dengan cara mendeskripsikannya secara keseluruhan untuk dianalisis berdasarkan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sesuai dengan pendapat Sukmadinata 

(2013, hlm. 72), “Metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian 

paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun 

rekayasa manusia”. 
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B. Partisipan dan Lokasi Penelitian 

1. Partisipan 

Partisipan atau subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas : (1) pimpinan 

sanggar sekaligus pelatih, (2) sekretaris sanggar sekaligus pelatih, (3) bendahara 

sanggar sekaligus pelatih, dan (3) masyarakat lingkungan sanggar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Tari Padepokan Sekar Pusaka di Kabupaten 

Sumedang yang bertempat di jalan pageran santri no 31B kelurahan Kota Kulon, 

kecamatan Sumedang Selatan, kabupaten Sumedang. Peneliti memilih lokasi ini 

karena letak Sanggar padepokan sekar pusaka yang strategis di pusat kota 

sumedang serta sanggar ini merupakan sanggar tertua di kabupaten Sumedang 

yang sudah bertahan selama 93 tahun dengan ciri khas tarian kalasik karya Rd. 

Ono lesmana kartadikusumah. 

 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam suatu penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.  

a. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah panduan yang digunakan peneliti untuk dapat secara 

sistematis memperoleh data melalui pengamatan yang dilakukan. Peneliti 

melakukan observasi terhadap manajerial sanggar tari Padepokan Sekar Pusaka 

mulai dari struktur organisasi, administrasi berupa persuratan dan keuangan, 

pelaksanaan kegiatan sanggar, dan lain-lain (pedoman observasi terlampir) 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah panduan bagi peneliti dalam melaksanakan 

kegiatan wawancara. Panduan ini berupa persiapan tentang waktu wawancara, 

narasumber, sampai daftar pertanyaan wawancara. Pedoman wawancara 

dirancang secara khusus sehingga kegiatan wawancara berjalan dengan lancar dan 
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data yang dibutuhkan dapat dengan lengkap diperoleh melalui wawancara 

(pedoman wawancara terlampir). 

c. Pedoman Dokumentasi 

Pendokumentasian kegiatan penelitian sangat penting untuk dilakukan. Di 

samping untuk pengumpulan data, pendokumentasian sangat penting sebagai 

suatu bentuk bukti fisik bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Selain 

itu dengan adanya dokumentasi pribadi, hal ini akan menjauhkan peneliti dari 

plagiarisme atau manipulasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman berupa foto, video, rekaman suara, dan file-file 

(dokumen) yang berkaitan dengan objek penelitian yang harus diperoleh pada saat 

penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengeumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan di 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan dari sampel yang 

telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti terdiri dari beberapa macam teknik, hal ini dilakukan agar mendapatkan 

data akurat yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang ditemukan. 

Adapun beberapa teknik yang dimaksud sebagai berikut. 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik paling mendasar dalam teknik pengumpulan data. 

Observasi akan menghasikan data yang efektif melalui pengamatan secara jelas 

dan selengkap mungkin tentang prilaku individu sebenernya dalam keadaan 

tertentu. Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan Riduwan (2004, hlm. 104). 

Pada penelitian ini peneliti langsung melihat dan megamati sendiri aktivitas di 

Sanggar Tari Padepokan Sekar Pusaka. Peneliti secara langsung ke tempat 

sanggar padepokan sekar pusaka yang sudah dipilih sebagai lokasi penelitian yang 

berada didaerah kabupaten sumedang. Untuk mengetahui tentang manajemen 
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sanggar tari padepokan sekar pusaka. Peneliti  mengadakan pencatatan hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian, dan melakukan pendekatan kepada informan. 

Kemudian, diadakan pengambilan data pelengkap dan melakukan pemilihan 

informan yang akan diberi pertanyaan dalam wawancara terkait dengan 

manajemen sanggar. Adapun teknisnya, peneliti mendatangi langsung lokasi 

sanggar tari Padepokan Sekar Pusaka, bertemu dengan pengelola sanggar dan 

memperhatikan aktivitas sanggar secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan merupakan hal 

terpenting dalam sebuah penelitian. me Percakapan dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang 

diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 

(Moleong, 2000, hlm. 135). Wawancara harus dilakukan dengan efektif artinya 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-

banyaknya. Bahasa harus jelas, terarah, suasana harus tetap rileks agar data yang 

diperoleh obyektif dan dapat dipercaya (Arikunto, 1998, hlm. 129). 

Sumber data yang diwawancara adalah sejumlah informan yang memiliki 

keterlibatan langsung dengan kegiatan manajemen sanggar tari di sanggar tari 

padepokan sekar pusaka  dengan pengelola sekaligus penerus pendiri sanggar tari 

padepokan sekar pusaka. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi 

di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan- pertanyaan untuk dijawab 

oleh orang yang di wawancarai. Jenis wawancara yang dialakukan adalah 

wawancara langsung. Dalam wawancara ini peneliti bertanya langsung kepada 

narasumber ysng berkaitan dengan manajemen di sanggar tari Padepokan Sekar 

Pusaka. 

Peneliti telah melakukan beberapa kali wawancara yang berlangsung secara 

informal, yaitu pembicaraan yang bergantung pada spontanitas pewawancara 

dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan 

bahasa ssehari-hari, yang dilakukan pada tanggal 24 maret sampai dengan 2 Mei 

2017. Wawancara yang berlangsung singkat itu membahas tentang bagaimana 

perkembangan manajemen sanggar tari di padepokan sekar pusaka. 
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c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal 

dari catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan foto yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti (Arkunto, 1998, hlm. 149).  

Dalam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi merupakan teknik yang 

akurat dapat membantu memberikan data di dalam menganalisis, mencari data dan 

mengenai hal –hal variabel yang berupa benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peratuaran, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikanto, 2002, hlm. 135). 

Studi dokumentasi dipergunakan untuk mengambil data tentang proses 

penyampaian materi tari, rias, busana, pementasan tari, ujian tari, dan administrasi 

siswa. Adapun teknisnya, peneliti menggali dokumen-dokumen yang ada di 

sanggar tari Padepokan Sekar Pusaka. 

Hasil penelitian dari observasi yang dilakukan dapat dipercaya karena 

didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, atau autobiografi. Melalui teknik ini 

peneliti berusaha mngumpulkan data dengan cara mendokumentasikan segala 

kegiatan dari sanggar tari padepokan sekar pusaka dalam bentuk CD, sertifikat 

dan video agar data yang diperoleh tidak diragukan. Teknik ini akan dijadikan 

data pendukung penelitian. 

 

d. Studi pustaka  

Studi pustaka yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informai yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang 

diteliti inormasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan- karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peratuan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak 

maupun elektronik lain. Peneliti juga meninjau dari internet, jurnal, majalah dan 

lain-lain yang berkaitan dengan pengertian tentang manajemen sanggar 

dipadepokan sekar pusaka kabupaten sumedang. 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Langkah-langkah Penelitian 

a. Survey  

Pada tahap ini dilakukan penelitian pendahuluan yaitu melihat permasalahan 

yang terjadi dilapangan atas dasar hasil dari penelitian pendahuluan yang 

dilengkapi dengan kajian terhadap berbagai literatur, peneliti tertarik dengan 

manajemen pengelolaan sanggar tari Padepokan Sekar Pusaka. 

 

b. Pengajuan Judul 

Pada tahap ini peneliti mengajukan beberapa judul kemudian. Setelah diajukan, 

judul penelitian diseleksi oleh dewan skripsi untuk ditetapkan satu judul utama. 

c. Pembuatan Proposal Penelitian 

Setelah melewati tahap penentuan judul, selanjutnya peneliti mulai membuat 

proposal penelitian. Proposal penelitian dapat disebut sebagai miniatur skripsi 

karena di dalamnya berisi gambaran secara umum skripsi.  

d. Seminar Proposal Penelitian 

Pada tahap ini, proposal penelitian yang sudah jadi kemudian dipresentasikan 

di depan beberapa dosen untuk ditelaah. Seminar proposal penelitian bertujuan 

untuk melihat sejauh mana kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebelum 

kegiatan penelitian benar-benar dilakukan. Mahasiswa akan menerima kritik dan 

saran yang membangun dari para dosen sehingga penelitian dianggap layak.  

e. Penetapan Pembimbing 

Dewan skripsi akan menetapkan pembimbing skripsi pada tahap ini. Penentuan 

dosen pembimbing merupakan hak mutlak dewan skripsi berdasarkan pada 

kesesuaian judul skripsi dengan kompetensi dosen. 

f. Revisi Proposal 

Proposal penelitian yang mendapat koreksi kemudian direvisi melalui 

bimbingan dengan dosen pembimbing. 
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g. Pengajuan SK 

Setelah proposal penelitian selesai direvisi dan disahkan dosen pembimbing, 

selanjutnya adalah pengajuan SK atau surat keputusan pelaksanaan penelitian. 

Apabila SK sudah didapat maka penelitian secara syah baru boleh dilakukan. 

h. Pelaksanaan penelitian  

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data berdasarkan 

teknik pengumpulan data yang telah direncanakan. Kegiatan pengumpulan data 

ini disertai dengan bimbingan yang intens dengan dosen pembimbing. 

i. Sidang Skripsi 

Setelah skripsi dianggap selesai dan mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing dan ketua jurusan, selanjutnya peneliti melaksanakan sidang skripsi. 

Sidang skripsi merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti atas penelitian 

yang dilakukan. 

j. Pelaporan 

Tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini, peneliti diwajibkan 

melaporkan hasil penelitian kepada pihak tertentu berupa skripsi dan jurnal 

penelitian. 

 

2. Definisi Operasional 

Judul penelitian yang di angkat adalah manajemen sanggar tari di padepokan 

sekar pusaka..Untuk menghindari salah penafsiran atas judul penelitian, peneliti 

mengemukakan beberapa batasan istilah, sebagai berikut.  

a. Manajemen: Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan proses 

pengorganisasian seperti perencanaan (planing), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (directing). Pada penelitian ini, kegiatan manajemen 

yang dimaksud adalah kegiatan manajemen sanggar tari. 

b. Sanggar tari : Sanggar tari adalah salah satu lembaga pendidikan yang masuk 

dalam kategori nonformal atau pendidikan luar sekolah yang pengajarannya 

berfokus kepada materi tari. Sanggar tari yang dipilih bernama Padepokan 
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Sekar Pusaka. Sanggar tari ini turut serta melestarikan kesenian Jawa Barat 

khususnya jangre tari klasik. 

 

3. Alur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang harus dilalui selama penelitian digambarkan dengan 

alur sebagai berikut. 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

4. Jadwal Penelitian 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terencana. Perencanaan yang 

matang akan membuat hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu 

bentuk perencanaan penelitian adalah penjadwalan tahapan penelitian. Dengan 

penjadwalan tahapan penelitian yang terencana, maka peneliti akan mengetahui 

batasan waktu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu sehingga peneliti tidak 

berleha-leha maupun tergesa-gesa dalam mengerjakan suatu tugas tertentu dari 

penelitian. 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

Bulan (2017) 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survey                                 

2 
Pengajuan 

Judul 

                                

3 
Pembuatan 

Proposal 

                                

4 
Seminar 

Proposal 

                                

5 
Penetapan 

Pembimbing 

                                

Survey Pengajuan 

Judul 

Pembuatan 

Proposal 

Seminar 

Proposal 

Pengajuan 

SK 

Pelaksanaan 

Penelitian 

Penetapan 

Pembimbing 

Revisi 

Proposal 

Sidang 

Skripsi 
Pelaporan 
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6 
Revisi 

Proposal 

                                

7 Pengajuan SK                                 

8 
Pelaksanaan 

Penelitian 

                                

9 Sidang Skripsi                                 

10 Pelaporan                                 

 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian kemudian dianalisis. Analisis 

dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan teori yang 

digunakan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi 

data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. 

1. Deskripsi Data 

Deskripsi dalam penelitian ini berisi uraian objektif mengenai segala sesuatu 

yang terjadi atau terdapat dalam manajemen padepokan sekar pasukan di 

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Pendeskripsian ini menyangkut apa 

yang didapat melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Deskripsi 

data diusahakan bersifat faktual, yaitu menurut situasi dan keadaan yang 

sebenarnya. 

 

2. Reduksi Data 

Data yang berupa uraian panjang dan terinci perlu direduksi. Hal ini 

dimaksudkan untuk memilih hal-hal pokok, sehingga akan diperoleh data-data 

yang relevan dengan topic penelitian, yaitu Manajemen Sanggar Tari Padepokan 

di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang. 

 

3. Pengambilan Kesimpulan 

Hasil reduksi dari setiap deskripsi data di olah untuk diambil kesimpulan. 

Dengan demikian, dari catatan yang sistematis dan bermakna selanjutnya dibuat 

kesimpulan. 


