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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain dan Prosedur Penelitian 

Penelitian pantun Sunda didesain melalui metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini 

peneliti gunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang sifatnya 

alamiah tanpa manipulasi dalam penelitian, dengan kata lain peneliti ingin 

menggambarkan fakta apa adanya tentang kesenian pantun Sunda dalam 

pertunjukan pantun Sunda lingkung seni Dangiang Linggar Manik desa 

Sadawarna kecamatan Cibogo kabupaten Subang. 

Desain penelitian kesenian pantun Sunda ini diilustrasikan dalam 

skema diagram berikut: 
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Dari desain penelitian diatas tergambarkan bagaimana tahapan-tahapan 

peneliti melakukan penelitian dari awal hingga laporan peneliti ini terbentuk. 

Adapun tahapan-tahapan tersebut peneliti membagi menjadi tiga tahapan 

yaitu, tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal peneliti 

melakukan observasi yang dilakukan di tempat penelitian yang telah peneliti 

tentukan, mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan judul laporan 

peneliti, dan menyusun sistematika laporan penelitian. 

 Tahapan inti pelaksanaan, dalam tahapan ini peneliti melakukan 

implementasi dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kegiatan 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang sudah diambil dalam 

tahapan ini akan mengalami pengolahan melalui proses, penyusunan data, 

pengolahan data, analisis data, dan verifikasi data dibagian tahap akhir 

penyusunan penelitian. 

 Dalam melakukan suatu penelitian, tentang apapun sangat diperlukan 

sebuah metode yang tepat untuk memecahkan berbagai masalah yang 

terdapat di dalam kegiatan penelitian. Setelah data-data didapatkan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah berusaha untuk memahami, 

menganalisis, dan memecahkan masalah dalam penelitian. Metode penelitian 

adalah hal yang sangat penting, terutama sebagai penunjang untuk 

menghasilkan sebuah penelitian yang memiliki kualitas dan tujuan serta 

memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat banyak maupun bagi peneliti 

sendiri. 

 Penelitian ini dikhususkan pada kajian kesenian pantun Sunda di Desa 

Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, yang meliputi struktur 

pertunjukan, peranan setiap instrument, serta fungsi kesenian pantun Sunda 

dalam setiap pertunjukannya, maka melaui kegiatan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kesenian pantun 

Sunda di Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Dengan 

tujuan peneliti yang ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang kesenian 

pantun Sunda maka peneliti memilih satu metode penelitian, adapun metode 
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yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

menggunakan pendekatan kualitatif karena disesuaikan dengan judul 

penelitiannya. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan dan ditanyakan. Pada tahap ini peneliti baru mengenal 

informasi yang didapatkan secara umum saja tentang kesenian pantun Sunda. 

 Metode penelitian ini peneliti melakukan dengan prosedur 

mengumpulkan data-data dilapangan, setelah itu mengolah data-data tersebut 

dan kemudian dianalisis. Proses analisis data diperkuat diantaranya dengan 

melakukan observasi dilingkung seni Dangiang Linggar Manik, serta 

melakukan wawancara dengan informasi yang terkait dengan pertunjukan 

pantun Sunda. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

 Dalam penelitian ini peneliti melibatkan beberapa informan yang akan 

membantu peneliti untuk mendapatkan berbagai data yang diantaranya 

informan tersebut adalah: 

1) Ayi Ruhyat sebagai Pupuhu lingkung seni Dangiang Linggar Manik dan 

sekaligus juru pantun. Dari mang Ayi yang biasa dipanggil, peneliti 

mendapatkan informasi mengenai profil lingkung seni Linggar Manik dan 

berbagai data untuk memenuhi penelitian peneliti mengenai pantun Sunda. 

2)  Didi selaku salah satu nayaga pantun Sunda mendapatkan data mengenai 

teknik dan hal-hal lainya mengenai intrument Sunda. 

3)  Nandang sebagai tokoh seniman yang mengetahui sebagian besar 

kesenian-kesenian di Kabupaten Subang. Dari kang Nandang peneliti 

mendapatkan data tentang keberadaan kesenian di Subang yang masih 

memiliki eksistensi di masyarakat Subang, khususnya keberadaan kesenian 

pantun Sunda. 

 Informan yang telah disebutkan telah membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian tentang kesenian 

pantun Sunda ini, melalui wawancara dan dokumentasi. 
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4 Tempat Penelitian 

 Lokasi penelitian terletak di Kampung Dukuh RT/RW 10/04 Desa 

Sadawarna, Kecamatan Cibogo Kabupten Subang, penetuan lokasi penelitian 

ini mengingat bahwa kesenian pantun Sunda di lingkung seni Dangiang 

Linggar Manik merupakan satu-satunya group kesenian pantun disubang 

yang tersisa, dengan begitu linsgkung seni Dangiang Linggar Manik ini 

adalah group yang masih bertahan dalam melestarikan kesenian pantun 

Sunda. 

3.3 Intrument Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian adalah peneliti sendiri. 

Human intrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya, hingga dari itu 

untuk melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan 

untuk melengkapi data berpedoman pada: 

1) Pedoman Observasi 

 Pedoman Observasi disini adalah dengan melihat dan menganalisis 

tempat, narasumber, yang akan dijadikan sumber informasi oleh peneliti pada 

kesenian pantun Sunda. 

2) Pedoman Wawancara 

 Wawancara ini diawali dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai masalah yang berkaitan dengan kesenian pantun Sunda yang akan 

ditanyakan kepada narasumber, guna untuk mengetahui bagaimana informasi 

khususnya tentang teknik permainan pantun Sunda serta kajian setiap 

intrumen-intrumen yang dimainkan dalam musik pantun Sunda.  

 Kedua instrument penelitian diatas, dapat berkembang sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, hlm. 794) bahwa: 

“observasi adalah peninjauan secara cermat dan kegiatan mengobservasi 

dengan teliti mengamati”. 

 Observasi dilakukan dengan cara pengamatan atau penelitian secara 

langsung ke lapangan. Observasi dalam kegiatan penelitian digunakan untuk 

mengamati berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertunjukan pantun 

Sunda di lingkung seni Dangiang Linggar Manik Desa Sadawarna Kecamatan 

Cibogo Kabupaten Subang. Diharapakan dengan observasi ini, peneliti akan 

mendapatkan data-data untuk menganalisis di teknik pengumpulan data 

selanjutnya. 

 Observasi dilakukan pertama pada tanggal 7 Juni 2017. Pada saat itu 

peneliti berkunjung ke lingkung seni Dangiang Linggar Manik dengan tujuan 

mencari tahu seputar kegaiatan kesenian yang ada di lingkung seni Dangiang 

Linggar Manik. Peneliti juga mengamati secara langsung para pemain sedang 

latihan. Namun pada saat observasi pertama itu peneliti hanya sekedar 

mengamati para pemain latihan dan sedikit bertanya mengenai profil 

lingkung seni Dangiang Linggar Manik itu sendiri dan mengenai kegiatan 

kesenian yang ada di Dangiang Linggar Manik guna  untuk memastikan 

kesenian yang akan peneliti angkat dalam penelitiannya. Saat itu peneliti juga 

berbincang dengan Mang Ayi Ruhyat yang merupakan  pantun sekaligus 

pupuhu lingkung seni Dangiang Linggar Manik. 

 Obsevasi berikutnya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017, bertempat di 

daerah komplek Panyileukan kota Bandung, tepatnya di acara khitanan,  

pengamatan ini dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan data tentang 

kesenian pantun Sunda. Observasi terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 
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2017 bertempat di rumah Mang Ayi ruhyat sekaligus tempat latihan pantun 

Sunda  lingkung seni Dangiang Linggar Manik, disana lingkung seni 

Dangiang Linggar Manik mempertunjukan sajian pantun Sunda asli dan 

pantun Sunda yang sudah dikembangkan.  

 Kegiatan observasi ini termasuk kedalam observasi partisipatif yaitu 

bservasi yang pasif yaitu dimana dalam proses pengumpulan data ini peneliti 

hanya berfungsi sebagai pengamat, yang tidak memiliki keterlibatan langsung 

dalam proses permainan pantun Sunda  

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara adalah salah satu metode dalam teknik pengumpulan data 

yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung maupun tidak 

langsung kepada responden, wawancara disebut proses memperoleh 

keterangan untuk tujusn penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya 

dengan penjawab dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara 

dilakukan untuk melengkapi data-data yang tidak didapatkan pada metode 

observasi. 

 Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan secara langsung untuk 

mendapatkan informasi dari informan, berkaitan dengan masalah pelitian 

tentang pertunjukan pantun Sunda. Kegiatan awal wawancara dilakukan pada 

tanggal 19 Juni 2017 dengan mendatangi narasumber yaitu pimpinan 

lingkung seni Dangiang Linggar Manik yaitu Mang Ayi Ruhyat sosok yang 

mengatur lingkung seni, tidak hanya mengatur group. Mang Ayi Ruhyat juga 

sekaligus juru pantun di lingkung seni Dangiang Linggar Manik.  

 Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur, dengan wawancara diajukan setelah disusun terlebih dahulu oleh 

peneliti, wawancara dilakukan oleh pengumpul data dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. 
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Foto 3.1 

Mang Ayi Ruhyat juru pantun Sunda  

sekaligus pupuhu Dangiang Linggar Manik 

(Sumber: Bagja Pitriyana 2017) 

 

 

Foto 3.2 

Peneliti Mang Ayi  dan Wa Dedi  

Wa Dedi adalah Juru Kukus 

(Sumber: Bagja Pitriyana 2017)  

 

3.4.3 Studi Dokumentasi 

 Dalam sesuatu penelitian diperlukan juga teknik dokumentasi yaitu 

mencari dokumen-dokumen penting dalam bentuk audio visual dan deskripsi 

tulis, khususnya yang berkaitan dengan kesenian pantun Sunda dan pantun 

Sunda. Dokumentai-dokumentasi yang digunakan sebagai media informasi 

tersebut, merupakan data faktual yang penting untuk dikaji, sebagai bahan 

untuk membantu memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian. 

Semua data yang terhimpun akan didokumentasikan dalam bentuk foto, 
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audio, video, dan literatur. Hal ini juga bermanfaat untuk mendapatkan 

temuan tentang kajian kesenian pantun Sunda di lingkung seni Dangiang 

Linggar Manik Subang. 

 Mendokumentasikan data-data dari kesenian pantun Sunda ini dilakukan 

pada setiap kegiatan observasi dan wawancara. Pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menggunakan media alat rekam audio visual yang sudah 

ada atau yang sudah direkam sebelumnya oleh orang lain. 

3.5.5 Studi literatur 

 Studi literatur dimaksudkan untuk mempelajari kepustakaan tentang 

semua persoalan yang berhubungan dengan kesenin tradisional maupun 

tentang masalah penelitian yang ada, baik berupa buku-buku maupun media 

baca lainnya yang berguna untuk membantu dalam mencari sumber-sumber 

informasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal. 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2014, hlm.335) Analisis Data dijelaskan sebagai 

berikut: Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan data 

tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hasil penelitian tersebut dapat diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Di dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, pelaksanaan analisis data 

dilakukan sepanjang penelitian dan secara terus menerus. Data yang sudah 

dikumpulkan dari teknik pengumpulan tidak aan memiliki fungsi apabila 

tidak dilakukan analisis pada data-data tersebut. Oleh sebab itu dilakukan 

analisiskualitatif secara induktif, yang artinya membandingkan data yang 

terkumpul dari lapangan dengan teori yang ada. Seperti yang sudah diuraikan, 

maka penelitian ini mengadaptasi konsep dengan melakukan analisis dan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Reduksi data 
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Reduksi data merupakan proses analisa data yang dilakukan untuk 

mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti memahami data-data yang dikumpulkan dari proses 

penelitian di lapangan. Adapun aspek-aspek yang direduksi dalam penelitian 

ini adalah kajian pertunjunkan Pantun Sunda Lingkung Seni Linggar Manik 

desa Sadawarna kecamatan Cibogo kabupaten Subang. 

2) Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data-data tentang pertunjukan pantun Sunda secara singkat dan 

jelas, dengan mengacu kepada judul dan rumusan masalah tentang 

pertunjukan pantun Sunda. 

3) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Kegiatan pengambilan kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan 

hal yang sangat penting. Untuk memberi gambaran secara pasti tentang 

permasalahan yang diteliti. Verifikasi merupakan upaya mempelajari kembali 

data-data yang telah dikumpulkan, dengan meminta pertimbangan dari 

berbagai pihak yang relevan dengan penelitian ini, dan agar hasil penelitian 

memiliki validasi tinggi. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

1) Pemilihan Topik dan Judul 

Melalui pemilihan masalah dan lokasi penelitian, peneliti mencari 

topik yang dikaji dan dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya 

penelitian memberi anggapan semesntara (asumsi) mengenai pertunjukan 

pantun Sunda lingkung seni Dangiang Linggar Manik desa Sadawarna 

Kecamatan Cibogo kabupaten Subang. 

2) Penyusunan Proposal 

Setelah pengajuan topik disetujui dengan judul Pertunjukan Pantun Sunda 

di Desa Sadawarna kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, adapun langkah 
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selanjutnya adalah penyusunan proposal yang terdapat rumusan masalah 

terhadap penelitian pantun Sunda 

 

 

3) Penyusunan Intrumen Penelitian 

Penyusunan intrumen penelitian dilakukan dengan cara peneliti terjun 

langsung mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi ke lapangan. 

Teknik dan alat untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara terbuka 

dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dengan tujuan memperoleh data-

data yang diperlukan secara lengkap. 

4) Pelaksanaan Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian dilapangan kurang lebih hanya 2 minggu terhitung sejak 3 Juni 

2017 sampai 16 Juni 2017. Dalam waktu tersebut, diharapkan peneliti dapat 

memperoleh data yang diperlukan secara lengkap dalam proses penelitian. 

b. Media Penelitian 

Media yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dalam penelitian ini adalah seperangkat alat tulis, yang berguna untuk 

mencatat baik dalam pelaksanaan dan wawancara. Selain alat tulis peneliti 

menggunakan kamera yang berguna untuk mendokumentasikan kegiatan 

pengumpulan data serta sebuah telepon genggam untuk mendokumentasikan 

sebagai alat dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara 

untuk mempermudah proses pelaksanaan wawancara. 

5) Objek Penelitian  

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini mencangkup bentuk 

penyajian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu mencangkup struktur 

pertunjukn pantun Sunda secara umum bersama narasumber atau tokoh 

seniman pantun Sunda yang objek tersebut telah dispesifikasikan sesuai fokus 

penelitian dalam rumusan masalah. 

 



25 
 

Bagja Pitriyana, 2017 
PERTUNJUKAN PANTUN SUNDA LINGKUNG SENI DANGIANG LINGGAR MANIK DI DESA 
SADAWARNA KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 

 


