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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong (2012, 

hlm. 6) memaparkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pemilihan model 

kualitatif ini berdasarkan objek kajian yang diteliti berupa fenomena pertunjukan 

yang laporan penelitiannya disampaikan dengan deskripsi bahasa secara holistik 

sesuai konteks. 

Ratna (2015, hlm. 47-48) mengemukakan ciri-ciri terpenting metode 

kualitatif, sebagai berikut: (1) Memberikan perhatian utama pada makna dan 

peran, sesuai dengan hakikat objek, yaitu studi kultural, (2) Lebih mengutamakan 

proses dibandingkan dengan hasil penelitian sehingga makna sealu berubah, (3) 

Tidak ada jarak antara subjek peneliti dengan objek penelitian, subjek peneliti 

sebagai instrument utama, sehingga terjadi interaksi langsung diantaranya, (4) 

Desain dan kerangka penelitian bersifat sementara sebab penelitian bersifat 

terbuka, (5) Penelitian bersifat alamiah, terjadi pada konteks sosial budayanya 

masinng-masing.  

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua partisipan, yaitu partisipan utama dan 

partisipan tambahan. Yang termasuk partisipan utama adalah juru pantun. Juru 

pantun dalam acara ini bernama Ki Suganda, beliau lahir di Bandung, 3 Oktober 

1945, merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Menikah dengan wanita 

bernama Itang Supriati dan dikaruniai delapan orang anak. Ki Suganda ini mulai 

mantun sejak tahun 60. Dari lima bersaudara hanya Ki Suganda saja yang menjadi 
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juru pantun. Beliau bukan warga Cimenyan melainkan warga Ujungberung yang 

sengaja diundang oleh penanggap untuk menenbangkan carita pantun dalam 

acara syukuran 40 hari kelahiran bayi perempuan.  

Yang termasuk sebagai partisipan tambahan adalah penanggap yaitu bapak 

Agus yang merupakan ketua RW 10, para penonton dan masyarakat-masyarakat 

RW 10 dan sekitarnya, Kp. Citapen, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, 

Kabupaten Bandung.  

 

  

 

Gambar 3.1 peta desa Cimenyan 

 

 

 

3.3 Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2011, hlm. 225) secara umum terdapat empat macam 

teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Sedangkan menurut Moleong (2005, hlm. 157) sumber dan 

data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam beberapa jenis, yaitu berupa kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Data dalam peneltian 

ini adalah pertunjukan Carita Pantun Nyi Sumur Bandung yang diadakan 

msayarakat RW 10, Kp. Citapen, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, 
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Kabupaten Bandung, dalam acara selamatan empat puluh hari kelahiran bayi 

perempuan. 

 Dalam peneltian ini juga dilakukan wawancara, perekaman, observasi 

secara langsung dalam pengumpulan data. Metode wawancara digunakan untuk 

mendapatkan data proses penciptaan (pengalaman penyaji), konteks pertunjukan, 

dan fungsi Carita Pantun, serta data-data penunjang yang berkaitan dengan Cerita 

Pantun Nyi Sumur Bandung. Metode observasi dilakukan pada saat pertunjukan, 

hal ini dilakukan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan konteks 

pertunjukan yang meliputi juru pantun, penonton, dan interaksi juru pantun 

dengan penonton. Kedua data tersebut akan saling melengkapi. Data yang tidak 

diperoleh dari observasi akan dilengkapi dengan metode wawancara. 

 Teknik tape recorder dan video recorder digunakan untuk membantu 

kedua metode di atas. Teknik tape recorder dan video recorder digunakan untuk 

mendapatkan teks Carita Pantun Nyi Sumur Bandung. 

 

3.4 Analisis Data 

 Bogdan dan Biklen (Meleong, 2007, hlm. 248) mengemukakan analisis 

data kualitatif  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dieritakan kepada orang 

lain. 

 Dalam penelitian ini analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses 

pengorganisasian dan pengurutan data tentang struktur, konteks pertunjukan, 

proses penciptaan, fungsi, dan nilai yang terdapat dalam Carita Pantun Nyi Sumur 

Bandung tersebut. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mentranskripsi carita pantun. Rekaman penuturan carita pantun. 

Rekaman penuturan carita pantun yang sudah didapat, ditranskripsi ke 

dalam bentuk tulisan. 
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2. Melakukan penerjemahan teks carita pantun. Teks carita pantun yang 

disampaikan menggunakan bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan cara penerjemahan kata demi kata. 

3. Mengidentifikasi struktur, konteks pertunjukan, proses penciptaan, fungsi, 

dan nilai yang terkandung dalam carita pantun  tersebut. 

4. Mendeskripsikan struktur, konteks pertunjukan, proses penciptaan, fungsi, 

dan nilai yang terkandung dalam carita pantun  tersebut. 

5. Menyimpulkan hasil anaalisis struktur, konteks pertunjukan, proses 

penciptaan, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam carita pantun  

tersebut dan membuat bahan dan kegiatan pembelajaran apresiasi sastra. 

6. Menyusun hasil analisis atau hasil pengkajian. 

7. Menyusun rancangan bahan dan kegiatan pembelajaran apresiasi sastra 

berdasarkan analisis struktur, konteks pertunjukan, proses penciptaan, 

fungsi, dan nilai yang terkandung dalam carita pantun  tersebut. 

8. Melaporkan hasil penelitian. 
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3.5 Parameter Penelitian 

No Aspek Indikator Analisis Pedoman Analisis Tujuan 

Analisis 

1 2 3 4 5 

1 Analisis struktur 

teks carita 

pantun Nyi 

Sumur Bandung 

a. Alur 

b. Tokoh 

c. Latar 

- Greimas 

(Taum, 

2011) 

- Stanton 

(2007) 

Untuk 

mengetahui 

struktur teks 

carita pantun 

Nyi Sumur 

Bandung 

2 Konteks a. Konteks 

Budaya 

b. Konteks 

sosial 

c. Konteks 

situasi 

d. Konteks 

ideologi 

Robert Sibarani 

(2012) 

Untuk 

mengetahui 

konteks 

penuturaan 

teks carita 

pantun Nyi 

Sumur 

Bandung 

3 Proses 

Penciptaan 

a. Proses 

pewarisan 

b. Proses 

penciptaan 

S.S Hutomo (1991) Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

proses 

pewarisan 

dan 

penciptaan 

carita pantun 

Nyi Sumur 

Bandung 

4 Analisis fungsi 

teks carita 

Fungsi yang 

terdapat dalam teks 

S.S Hutomo (1991) Untuk 

mengetahui 
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pantun Nyi 

Sumur Bandung 

carita pantun Nyi 

Sumur Bandung 

nilai teks 

carita pantun 

Nyi Sumur 

Bandung 

 


