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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013:1). 

Adapun kutipan mengenai metode kualitatif yang dikemukakan oleh 

Creswell (Creswell, 1994 :1-2) : 

“This study is defined as an inquiry process of understanding 

a social or human problem, based on building complex, holistic 

picture, formed with words, reporting detailed views of informants, 

and conducted in a natural setting.” 

Dimana penelitian kualitatif ialah suatu proses penelitian ilmiah untuk 

memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh serta kompleks yang disajikan, 

melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan 

dalam setting alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti. 

Adapun pengertian lain dari penelitian kualitatif yang menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007 :6). 
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 Sedangkan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna 

sesuatu/subjek yang diteliti (Asmadi Alsa, 2007).  

Adapun kutipan mengenai metode kualitatif yang dikemukakan oleh 

Merriam dan Yin (Creswell, 1994 :12) 

“Case studies, in which the researcher explores a single entiry 

or phenomenon (“the case”) bounded by the time and activity (a 

program, event, process, institution, or social group) and collects 

detailed information by using a variety of data collection procedures 

during a sustained period of time.” 

Dimana dalam studi kasus peneliti mengeksplorasi entitas (dimana 

entitas ini adalah sesuatu yang unik yang dianggap berbeda) atau fenomena 

tunggal ("kasus") yang dibatasi oleh waktu dan kegiatan (program, kejadian, 

proses, institusi, atau kelompok sosial) yang didapatkan dari informasi secara 

rinci dengan menggunakan berbagai data prosedur pengumpulan selama 

periode waktu yang berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin 

memperoleh secara mendalam dalam suatu situasi mengenai fakta empiris 

mengenai kecerdasan emosional pada pemain musik (vokal dan instrumen) 

dimana pemain musiknya itu sendiri sudah mengikuti aktivitas bermusik 

sejak dini di Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI Bandung. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara serta dokumen. Dimana wawancara menurut 

Moleong (2007 : 186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, menurut 

Sugiyono (2013:73) dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawacara terstruktur. Hal ini karena peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang dijadikan patokan dalam alur pembicaraan dengan 

pertanyaan terbuka sehingga subjek dapat mengemukakan jawaban apa pun 

sepanjang tidak keluar dari tema yang menjadi tujuan wawancara (dalam 
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Herdiansyah, 2012). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono,2013:82). 

Dalam hal ini peneliti melihat dokumen-dokumen foto dan juga hal lainnya 

untuk pelengkap data. 

Dalam proses wawancara kali ini peneliti mempersiapkan 

perlengkapan wawancara yaitu alat tulis dan tape recorder. 

 

C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional 

adalah Dalam hal ini kecerdasan emosional merupakan kemampuan 

mengendalikan emosi diri sendiri dan perasaan orang lain, serta mampu 

mengalihkannya kepada hal-hal yang lebih positif. Kecerdasan emosional ini 

terbagi menjadi lima dimensi dikemukakan oleh Goleman (1999), yaitu:  

1. Kesadaran diri yaitu sadar akan kemampuan dirinya beserta emosi-emosi 

yang muncul, yang terbagi menjadi tiga yaitu kesadaran emosi, penilaian diri, 

dan kepercayaan diri. 

2. Pengaturan diri yaitu kemampuan menangani emosi dimana terbagi menjadi 

kendali diri, dapat dipercaya, inovasi, serta adaptabilitas. 

3. Motivasi yaitu kemampuan individu untuk menggerakkan menuju sasaran 

serta bertahan dalam menghadapi kegagal serta frustasi yang terbagi menjadi 

dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimisme. 

4. Empati merupakan kemampuan individu untuk dapat merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain serta menempatkan diri pada sudut pandang orang 

lain dimana terbagi menjadi memahami orang lain, mengembangkan orang 

lain, orientasi pelayanan, dan mendayagunakan keragaman. 

5. Keterampilan sosial yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat 

berhubungan baik , mampu berinteraksi dan menjaga hubungan sehat dengan 

orang lain, yang terbagi menjadi pengaruh, komunikasi, manajemen konflik, 

kepemimpinan dan katalisator perubahan. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang sesuai dengan pokok permasalah serta dapat berkembang sehingga 

peneliti dapat menemukan informasi lain yang relevan mengenai gambaran 

kecerdasan emosional pada individu yang bermusik sejak kecil. 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Kecerdasan Emosional pada Pemain Musik 

(Vokal dan Instrumen) 

 

Variabel Dimensi Indikator Sub Indikator Kisi-Kisi Pertanyaan 

Kecerdasan 

Emosional 

pada Pemusik 

Kesadaran 

Diri 

Kesadaran Emosi Mengenali emosi yang 

mereka rasakan dan me-

ngapa hal tersebut dapat 

terjadi 

 Mengetahui emosi yang 

muncul dalam diri 

 Mengetahui sebab mun-

culnya emosi  

Menyadari keterikatan 

antara perasaan mereka 

dengan apa yang mereka 

pikirkan, perbuat dan ka-

takan 

 Mengetahui hubungan 

antara emosi, perbuatan, 

pikiran dan perkataan  

Mengetahui bagaimana 

perasaan mereka dalam 

bermusik maupun di luar 

bermusik 

 Mengetahui perasaan 

mereka ketika bermusik 

 Mengetahui perasaan 

mereka ketika diluar ber-

musik 

  Penilaian Diri 

Sadar tentang kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-

kelemahannya dalam 

bermusik 

 Mengetahui kelemahan 

dan kelebihan mereka 

dalam bermusik 
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Menyempatkan diri 

untuk merenung 

 Mampu introspeksi diri 

ketika ada masalah yang 

dihadapi 

Belajar dari pengalaman  Mengetahui sisi baik dan 

buruk dalam setiap 

pengalaman 

Terbuka terhadap umpan 

balik 

 Terbuka pada saran dan 

kritik yang diberikan o-

rang lain kepadanya 

Bersedia menerima 

prespektif baru 

 Terbuka pada ilmu-ilmu 

baru seputar dunia musik 

 Mampu menangani 

masalah dari berbagai 

sisi 

Mau terus belajar dan 

mengembangkan diri 

sendiri 

 Terbuka pada informasi 

dan mengeksplorasikan-

nya 

  Kepercayaan diri Berani tampil dengan 

keyakinan diri 

 Mampu tampil dengan 

percaya diri ketika 

bermain musik 

   Berani menyuarakan 

pandangannya 

 Senang menyuarakan 

pendapatnya ketika bera-

da di kelas 

 Pengaturan 

Diri 

Kendali Diri Mengelola emosi mereka  Dapat mengelola emosi 

negatif kearah yang 

positif  

   Tetap berpikiran positif 

dalam situasi apapun 

serta dapat berpikir 

jernih dan fokus pada 

 Mampu berpikir positif 

ketika berada dalam 

berbagai situasi 
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tekanan apapun 

  Dapat dipercaya Dapat dipercaya  Dapat menyimpan raha-

sia teman-temannya 

 Dapat menjaga dengan 

baik barang yang diti-

tipkan teman-temannya 

   Tahu etika dalam 

bermasyarakat 

 Mampu beretika secara 

baik di masyarakat 

   Dapat membangun 

kepercayaan serta me-

ngakui kesalahan sendiri 

 Mampu membangun 

kepercayaan yang dibe-

rikan teman-temannya 

 Mampu mengakui kesa-

lahan yang diperbuat 

   Bepergang teguh pada 

prinsip yang ada 

 Memiliki prinsip dan 

berpegang teguh pada 

hal tersebut 

   Dapat memenuhi janji  Dapat memenuhi janji-

nya pada orang lain 

   Bertanggung jawab serta 

terorganisasi dan cermat 

dalam bermusik 

 Dapat bertanggung ja-

wab dalam pekerjaannya 

  Inovasi Selalu mencari gagasan 

baru baik itu dalam ber-

main musik ataupun 

dalam kehidupan berma-

syarakat 

 Selalu mencari gagasan 

baru dalam bermain 

musik 

   Berani mengubah 

wawasan 

 Mampu mencari wawa-

san sendiri 



30 

 

Prinska Damara Sastri, 2013 
Kecerdasan Emosional pada Pemusik (Studi Kasus pada Tiga Individu yang Mengikuti Aktivitas 

Bermusik Sejak Dini di Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI) 

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

  Adaptabilitas Terampil dalam mena-

ngani beragam ke-

butuhan 

 Mampu bermain musik 

dengan tuntutan pasar 

   Prioritas dan perubahan 

serta dapat me-

nyesuaikan diri dengan 

keadaan 

 Memiliki skala prioritas 

 Mampu menyesuaikan 

diri dalam suatu peru-

bahan 

 Motivasi Dorongan 

berprestasi 

Berorientasi kepada hasil 

yaitu memainkan karya, 

mengaransemen lagu, 

membuat komposisi, dan 

membuat lagu 

 Memiliki dorongan ber-

prestasi dalam memain-

kan karya, membuat 

komposisi, mengaranse-

men lagu, dan membuat 

lagu 

   Meraih suatu tujuan dan 

memenuhi standar 

 Memiliki sebuah tujuan 

dan tahu bagaimana cara 

meraihnya 

   Berani memperlihatkan 

bakat bermusik pada ma-

syarakat 

  Mampu memperliha-

tkan bakat musik mereka 

didepan banyak orang 

   Mencari informasi 

sebanyak-banyaknya 

guna mengurasi keti-

dakpastian dan mencari 

cara yang lebih baik, 

yaitu dengan secara rutin 

berapresiasi pada semua 

jenis musik 

 Meluangkan waktu un-

tuk berapresiasi musik 

   Terus belajar yaitu 

mencari teknik baru 

dalam bermusik 

 Mencari informasi me-

ngenai teknik baru da-

lam bermain musik 

  Komitmen Memprioritaskan 

bermusik dengan ke-

 Tahu pentingnya komit-

men dalam sebuah 
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lompok yang sudah 

disepakati lebih dulu  

kelompok ensemble 

 Memprioritaskan sebuah 

kelompok musik tanpa 

memandang materi 

   Mampu berbaur pada 

setiap kelompok tanpa 

melihat genre musik, dan 

status sosial 

 Keanekaragaman genre 

bermusik dipandang 

positif 

   Kedisiplinan waktu  Tepat waktu dalam 

latihan 

  Inisiatif Siap memanfaatkan 

peluang,  

 Menerima tawaran au-

disi yang diberikan kepa 

adanya 

   Berani keluar dari zona 

nyaman 

 Mencoba berbagai genre 

musik atau membuat 

sebuah musik yang baru 

  Opitimisme Tekun dalam mengejar 

sasaran kendati banyak 

halangan dan kegagalan 

 Dapat memandang ha-

langan dan rintangan 

sebagai suatu yang dapat 

ditangani 

   Bermusik dengan hara-

pan untuk sukses bu-

kannya takut gagal 

 Memiliki harapan dalam 

menjalani profesi ini 

tanpa takut gagal 

   Memandang  kegagalan 

sebagai situasi yang da-

pat dikendalikan 

 Dapat memandang 

kegagalan sebagai suatu 

yang dapat ditangani 

 Empati Memahami orang 

lain 

Mampu memperhatikan 

isyarat-isyarat emosi dan 

mendengarkannya den-

gan baik 

 Peka pada emosi orang-

orang sekitar 
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   Mampu peka pada orang 

lain 

 Peka pada emosi orang-

orang terdekatnya 

   Membantu orang lain 

yang membutuhkan 

bantuan 

 Membantu orang lain 

dengan tangan terbuka 

   Kepedulian terhadap 

kelancaran bermain 

ensemble 

 Memiliki strategi meng-

hadapi temannya yang 

kurang mahir dalam 

bermain alat musik 

 Memaklumi dan mem-

beritahu temannya yang 

tidak tepat waktu dalam 

latihan 

     Peduli pada arahan 

konduktor 

   Interpretasi dalam musik  Sesering mungkin meng-

interpretasikan musik 

dalam permainannya 

  Mengembangkan 

orang lain 

Mengakui dan meng-

hargai kelebihan orang 

lain baik itu sesama 

pemusik 

 Mengakui kelebihan pe-

musik yang lain 

   Membantu kawannya 

sesama pemusik untuk 

lebih maju 

 Senang membantu te-

mannya untuk maju 

   Mampu menjadi seorang 

mentor apabila temannya 

yang sesama pemusik 

membutuhkan 

bantuannya 

 Menjadi seorang mentor 
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  Orientasi 

pelayanan 

Mencari berbagai cara 

untuk meningkatkan 

kepuasan dan kesetiaan 

audiens 

 Dapat mencari berbagai 

cara untuk meningka-

tkan kepuasan audiens 

   Memahami maksud 

keinginan pasar yaitu 

menginginkan genre 

musik yang dinginkan 

dan memberikan 

masukan yang tepat me-

ngenai pemilihan lagu 

dan sebagainya 

 Memberi masukan pada 

pemesan 

  Mendayagunakan 

keragaman yaitu 

menumbuhkan 

kesempatan me-

lalui keragaman 

sumberdaya ma-

nusia 

Memahami beragamnya 

pandangan dan peka 

terhadap perbedaan antar 

kelompok 

 Memandang suatu genre 

tertentu dengan pan-

dangan positif 

  Mau bergaul dengan o-

rang-orang dari berma-

cam-macam latar be-

lakang 

 Tidak membatasi diri 

dalam bergaul 

   Memandang keragaman  Memiliki pandangan 

positi pada setiap genre 

musik 

   Berani menentang sikap 

membeda-bedakan 

 Menegur temannya yang 

menjelekkan satu aliran 

musik 

   Terampil dalam persuasi  Tahu cara bersosialisasi 

dengan baik 

 Keterampilan 

sosial 

Pengaruh Tampil menarik untuk 

menarik hati audiens 

 Tahu cara menarik hati 

penonton 

   Menyertakan isyarat 

emosi yang tepat dalam 

 Pentingnya menyertakan 

emosi yang tepat dalam 
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bermain musik serta 

dalam kehidupan sosial 

bemain musik 

 Pentingnya menyertakan 

isyarat emosi dalam ber-

main musik 

  Komunikasi Dapat menghadapi ma-

salah-masalah sulit tanpa 

ditunda 

 Cepat dalam menangani 

masalah yang sulit 

   Mendengarkan dengan 

baik, berusaha saling me-

mahami, baik itu dalam 

bermusik maupun di luar 

musik 

 Tahu dalam berko-

munikasi dengan baik 

   Bersedia menerima kabar 

buruk sebagaimana kabar 

baik 

 Tahu berespon terhadap 

kabar buruk 

   Dapat menangani orang-

orang yang tidak sepa-

ham dengannya 

 Tahu cara menagani 

orang yang tidak se-

paham dan tidak men-

jauhkannya 

  Manajemen 

konflik 

Menyelesaikan per-

bedaan pendapat secara 

terbuka, dan membantu 

mendinginkan situasi 

 Dapat menyelesaikan 

perbedaan pedapat 

   Membangkitkan se-

mangat para anggotanya 

 Mampu membangkitkan 

semangat para anggo-

tanya yang berada di 

titik jenuh 

  Kepemimpinan Memandu  kinerja orang 

lain namun tetap mem-

berikan tanggung jawab 

juga 

 Dapat memberikan 

tanggung jawab pada 

anggotanya dan mem-

bantunya 
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   Menyadari perlunya 

perubahan 

 Pentinya perubahan da-

lam sebuah kelompok 

musik 

  Katalisator 

perubahan 

Menjadi pelopor peru-

bahan dan mengajak 

orang lain kedalam 

perjuangan itu 

 Memiliki cara agar 

menjadi pelopor dalam 

perubahan 

 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data akan dianalisis menggunakan model Miles 

dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 92-99) sebagai berikut : 

 

1. Reduksi Data (Data reduction) 

Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan 

polanya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada masalah yang diteliti 

yaitu mengenai gambaran kecerdasan emosioal pada pemusik beserta 

peranan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana peneliti 

mengambil data pokok dan penting. 

 

2. Penyajian Data (Data display) 

Pada tahap ini penyajian yang digunakan adalah dengan teks yang 

bersifat naratif yang disajikan dalam bentuk tabel. 

 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Pada tahap ini analisis data yang dilakukan yaitu berupa 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 



36 

 

Prinska Damara Sastri, 2013 
Kecerdasan Emosional pada Pemusik (Studi Kasus pada Tiga Individu yang Mengikuti Aktivitas 

Bermusik Sejak Dini di Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI) 

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

 

F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini dibutuhkan keabsahan data, dimana penelitian ini 

menggunakan pengujian keabsahan data sebagai berikut : 

 

1. Triangulasi 

Triangulasi dalam keabsahan data diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2013:125). Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik. Dimana dalam pengujian keabsahan data triangulasi 

sumber dilakukan ke teman terdekat subjek dan orang tua serta 

mengeknya dengan dokumentasi subjek berupa foto dan juga yang 

dimiliki subjek sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai fakta 

empiris kecerdasan emosional pada pemain musik (vokal dan instrumen).  

 

2. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2013:129). Dalam hal ini setelah 

peneliti melakukan analisis data, peneliti akan berdiskusi dengan subjek 

mengenai data yang dihasilkan, hal itu ditujukan agar hasil yang didapat 

relevan. 

 

G. Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Seni Musik 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 
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tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono, 2013: 54).  

Subjek penelitian yaitu tiga orang mahasiswa Pendidikan Seni Musik 

yang sudah berkecimpung dalam aktivitas bermusik sejak dini hingga 

sekarang. 


