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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan 

dengan melalui cara melihat obyek pengkajian sebagai suatu sistem. 

Dalam penelitian ini yang akan diamati yaitu pembelajaran tari Wadon 

Juang hasil karya ibu Hendrik Arum Sujiawati, S.Pd. agar data yang 

diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna maka 

metode yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Deskriptif. 

Peneliti memakai metode ini bermaksud untuk menjelaskan dan 

memaparkan seluruh hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan.  

Dengan menggunakan metode ini, Maka peneliti bermaksud 

mendeskripsikan masalah- masalah atau kejadian- kejadian di lapangan 

dengan melakukan pengamatan dan mencobauntuk mengungkapkan 

sejumlah temuan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, khususnya 

mengenai perencanaan pembelajaran tari Wadon Juang, peroses 

pembelajaran tari Wadon Juang dan evaluasi pembelajaran tari Wadon 

Juang yang digunakan di sanggar Puspa Arun Kota Cilegin Provinsi 

Banten, kemudian menganalisis untuk data yang diperoleh bersifat 

kualitatif.  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi perencanaan, 

proses, dan evaluasi dalam pembelajaran tari Wadon Juang di sanggar 

Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten dengan identifikasi masalah 

dibatasi pada kajian perencanaan, proses serta evaluasi pembelajaran tari 

Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten. 

Pengumpulan data diperoleh dari data informasi dan data audiovisual 

untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti. 
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B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini tentang Pembelajaran Tari Wadon Juang di 

Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten, subjek penelitian 

dalam penelitian ini pembelajaran tari Wadon Juang. Lokasi penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu di Kota Cilegon Provinsi Banten tepatnya 

di Sanggar Puspa Arum yang bertempat di Jalan Baja I No.02 Komplek 

Krakatau Steel Kota Cilegon yang dipimpin ibu Hendrik Arum Sujiawati 

selaku penata tari, sekaligus penata rias dan busana tari Wadon Juang. 

Dengan mengunjungi lokasi penelitian tersebut peneliti mampu 

mendapatkan data- data yang faktual atau akurat sehingga dapat 

mendukung peneliti. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Sanggar Puspa Arum 

karena sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang terdapat di Kota 

Cilegon Provinsi Banten. Selain alasan tersebut Sanggar Puspa Arum 

adalah salah satu sanggar yang sudah melahirkan lebih dari 20 karya cipta 

tari kreasi di Banten, di antaranya : Tari Yassalam, Tari Semangat Juang 

Ki Wasyd, Tari Wadon Juang, Tari Raksa Bumi, Tari Bersih Bumi, Tari 

Batik Cilegon, Tari Rampak Bedug, Tari Cobek, Tari Dolanan, Tari 

Nyimas Gamparan, Tari Terbang Gede, Tari Kepis, Tari Nelayan, Tari 

Petani, dan masih banyak lainnya. 

Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pembelajaran 

tari Wadon Juang. Alasannya memilih pembelajaran tari Wadon Juang 

adalah sebagai subjek penelitian karena tarian ini merupakan tari 

perjuangan wanita khas Kota Cilegon Provinsi Banten yang digagas oleh 

pemilik Sanggar Puspa Arum. Dari paparan di atas peneliti sangat tertarik 

untuk menjadikan Sanggar Puspa Arum sebagai lokasi penelitian dan tari 

Wadon Juang sebagai contoh penelitian tarinya. 
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C. Definisi Oprasional 

Agar peneliti yang dilakukan ini tidak terlalu meluas dan 

menimbulkan perbedaan persepsi maka penulis akan membatasi istilah- 

istilah yang ada dalam penelitian ini. 

Tarian Wadon Juang ini berasal dari Provinsi Banten  khususnya 

Kota Cilegon. Tari Wadon Juang merupakan tarian kreasi baru yang 

tariannya bercerita tentang perempuan sedeng mengolah ke tangkasan 

untuk nantinya membantu kaum laki- laki mengalahkan kaum penjajah 

pada peperangan Geger Cilegon. Jadi, tarian ini menggambarkan tentang 

ketangkasan wanita di Kota Cilegon. 

Properti yang digunakan dalam tari Wadon Juang yaitu bambu 

runcing, serta alat musik terbang gede, terompet, gamelan dan lainnya. 

Para penari menggunakan busana yang tertutup dan aksesoris sederhana, 

maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa tari Wadon Jang lahir 

dikalangan masyarakat yang mayoritas masyarakat Kota Cilegon Provisi 

Banten yang beragama islam. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, menggunakan instrumen sebagai alat 

pengumpulan data, peneliti menggunakan alat- alat yang digunakan guna 

memperlancar penelitian diantaranya, pedoman observasi dan pedoman 

wawancara yang dapat menjadikan penelitian semakin lengkap. 

Melalui instrumen dapat diketahui data dan jawaban yang 

dibutuhkan terhadap permasalahan penelitian yakni tentang pembelajaran 

Tari Wadon Juang, untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan 

instrumen penelitian sebagai berikut. 
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1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dengan penelitian itu sendiri, peneliti 

mengamati secara langsung yang berkaitan dengan pembelajaran Tari 

Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum. Peneliti mekakukan observasi 

secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu di Sanggar 

Puspa Arum, adapun yang di observasi peneliti berkaitan dengan : 

- Perencanaan Pembelajran tari Wadon Juang di Kota Cilegon Provinsi 

Banten 

- Pelaksanaan atau proses pembelajaran tari Wadon Juang di Kota 

Cilegon Provinsi Banten 

- Evaluasi pembelajaran tari Wadon Juang di Kota Cilegon Provinsi 

Banten.  

Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data- data yang 

diperlukan, yang terutama berkaitan dengan permasalahan yang sudah 

disebutkan sebelumnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam 

penyusunan hasil laporan penelitian.  

Pedoman observasi dibuat sesuai dengan jumlah narasumber, 

tempat, dan lain- lain yang akan do observasi. Peneliti melakukan 

observasi langsung ke lokasi penelitian selama kurang lebih tiga bulan. 

Penelitian memfokuskan pada seluruh aspek yang berkaitan dengan 

rumusan masalah yang ingin dicapai. Kajian yang membantu untuk 

membedakan Tari Wadon Juang dimulai dari pembelajaran, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang digunakan. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang akan peneliti lakukan berbentuk 

pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Hasil 

pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan data- data 

penelitian yang selanjutnya dijadikan salah satu referensi untuk membuat 

laporan hasil penelitian. 
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Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Di dalam penelitian ini, pedoman 

wawancara disusun menjadi daftar pernyataan yang terstruktur guna 

memperoleh data di lapangan mengenai Pembelajaran Tari Wadon Juang 

di Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten. 

Adapun beberapa orang yang dijadikan narasumber dalam 

wawancara ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Hendrik A. Rum Sujiawati  S.Pd, selaku pemilik, pendiri 

dan pelatih Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi 

Banten. 

 

Tabel 3.1 

Pedoman Wawancara 

No Sumber Pertanyaan 

1 Hendrik A. Rum 

Sujiawati  S.Pd 

1. Kapan berdirinya Sanggar Puspa Arum ? 

2. Bagaimana latar belakang berdirinya 

Sanggar Puspa Arum ? 

3. Berapa jumlah pelatih yang ada di Sanggar 

Puspa Arum ? 

4. Bagaimana struktur Organisasi yang ada di 

Sanggar Puspa Arum ? 

5. Berapa jumlah siswa yang ada, dari tingkat 

paling kecil sampai paling dewasa ? 

6. Kapan jadwal latihan di Sanggar Puspa 

Arum ? 

7. Kapan diadakannya ujian atau evaluasi 

akhir ? 

8. Metode apa yang digunakan pelatih dalam 

penyampaian materi tari wadon Juang ? 

9. Kendala apa yang dihadapi pelatih disaat 
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penyampaian materi tari Wadon Juang ? 

10. Jika iya, apa saja kendalanya, dan 

bagaimana penanggulangannya ? 

11. Dilakukan berapa latihan dalam seminggu, 

hari apa dan jam berapa ? 

12. Apa tujuannya didirikannya Sanggar Puspa 

Arum ? 

13. Prestasi apa saja yang sudah didapatkan 

dalam tari Wadon Juang di Sanggar Puspa 

Arum ? 

14. Apa ada batasan usia untuk menarikan tari 

Wadon Juang ? 

15. Apa yang membedakan tarian Wadon Juang 

dengan tarian yang lain ? 

16. Bagaimana cara masyarakat tahu tarian 

Wadon juang ? 

17. Bagai mana standar penilaian evaluasi 

dalam tarian Wadon Juang ? 

18. Bagaimana proses Pembelajaran tari Wadon 

Juang di Sanggar Puspa Arum ? 

19. Media apa saja yang difasilitasi di Sanggar 

Puspa Arum dalam tarian Wadon Juang ? 

 

E. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdiri atas 

beberapa macam teknik, hal ini dilakukan agar mendapatkan data akurat 

yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dikemukakan. 

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya : 

 

1. Observasi  

Posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai observasi  non 

partisipan (pasif). Artinya di dalam proses pengumpulan data ini, peneliti 
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hanya berfungsi sebagai pengamat yang tidak memiliki keterlibatan secara 

langsung dengan kegiatan pembelajara. Peneliti mengamati secara 

langsung proses pembelajaran tari Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum 

Kota Cilegon Provinsi Banten dan juga peneliti mengamati bagaimana 

keadaan sanggar Puspa Arum baik dari segi lokasi, sarana prasarana, dan 

juga keadaan lingkungan sekitar.  

 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. 

Artinya pertanyaan diajukan setelah disusun terlebih dahulu oleh peneliti 

yang kemudian dirumuskan dalam pedoman wawancara. Sumber data 

yang diwawancara adalah sejumlah informasi yang memiliki keterlibatan 

langsung dengan kegiatan pembelajaran tari Wadon Juang di sanggar 

Puspa Arum. 

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 sehari- hari, yang 

dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2017. Wawancara yang 

berlangsung singkat membahas tentang bagaimana perkembangan 

pembelajaran tari Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum, apa kendala yang 

dihadapi oleh para pengajar di saat prosespenyampaian materi dan 

bagaimana evaluasi di sanggar Puspa Arum ini dilaksanakan. 
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Tabel 3.2 

Daftar Wawancara 

No Sumber Tanggal Wawancara 

1 Hendrik A. Rum 

Sujiawati  S.Pd 

1. 2 Januari 2017 

2. 4 Januari 2017 

3. 25 Febuari 2017 

4. 14 April 2017 

5. 15 April 2017 

6. 27 Mei 2017 

 

3. Studi Dokumentasi 

Hasil penelitian dari observasi yang dilakukan dapat dipercaya dan 

akurat karena didukung oleh arsip- arsip Sanggar Puspa Arum dan tari 

Wadon Juang . 

  

F. Teknik analisis dan Pengelolaan data 

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti untuk meneliti 

kembali data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif 

data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam- macam (triangulasih), dan peneliti 

melakukan analisis secara terus- menerus sampai datanya jenuh.  

Langkah- langkah yang diambil dalam menganalisis data 

diantaranya: 

a. Reduksi Data 

Semakin lama penelitian ke lapangan maka jumlah data yang 

akan di dapatkan semakin banyak dan kompleks oleh peneliti. Untuk 

itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksikan 

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

pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 
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yang tidak penting. Data yang telah direduksi akan memberikan 

kemudahan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

karena data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas bagi peneliti.  

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan 

antara katagori dan sejenisnya. Biasanya digunakan adalah menyaji 

data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data ini maka 

data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga 

akan semakin mudah dipahami. 

Dalam penyajian data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Triangulasi dilakukan dengan menggabungan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumberdata yang telah ada. Data yang akan 

diperoleh peneliti dengan cara wawancara, lalu di cek dengan 

observasi, studi pustaka atau dokumentasi. Bila peneliti melakuakan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data. 

c. Kesimpulan 

Langkah ketiga ini yaitu penarikan kesimpulan dari data yang 

tersaji. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif haris dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.  Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif  diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian 
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kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab namun masalah yang 

telah dirumuskan sejak awal. 

Data- data yang terkumpul diolah dengan cara diklasifikasi, 

ditafsirkan kemudian diambil kesimpulan. Adapun langkah- langkah 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 

b. Mengelompokan data yang sesuai dengan permasalahannya. 

c. Menganalisis data, tahap penganalisisan dilakukan setelah data- 

data terkumpul dari hasil penelitian disederhanakan, kemudian 

disesuaikan dengan buku- buku serta hasil dokumentasi yang 

menunjang. Sehingga dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan 

dari permasalahan yang diteliti. 

d. Menarik kesimpulan dari data- data yang diperoleh. 

e. Memaparkan atau mendeskripsiskan laporan yang merupakan 

kegiatan akhir dari serangkaian penelitian. 

 

G. Tahapan- Tahapan Penelitian 

Setiap proses pembelajaran suatu tujuan maka di dalamnya terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilalui. Begitupun dalam penelitian ini 

terdapat pula tahapan- tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

Peneliti melakukan pemilihan objek penelitian yaitu Pembelajaran 

Tari Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten 

pada tanggal 21 September 2016. Selanjutnya, peneliti menentukan 

identifikasi masalah yang berkenaan dengan objek yang akan diteliti oleh 

peneliti. 
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2. Pra Observasi 

Sebelum peneliti melakukan observasi awal, peneliti melakukan 

pra observasi terlebih dahulu yang didalamnya peneliti melakukan 

pemilihan lokasi penelitian yang akan di jadikan obyek penelitian, memilih 

permasalahan yang akan diteliti dan mengidentifikasi masalah- masalah 

yang akan diteliti oleh peneliti.  

3. Observasi  

Setelah melakukan pra observasi selanjutnya peneliti melakukan 

observasi awal, dimana observasi awal ini dilakukan dengan cara peneliti 

menemui titik atau sumber yaitu menemui pimpinan sanggar Puspa Arum 

di Kota Cilegon Provinsi Banten untuk memohon ijin penelitian agar 

penelitian yang di lakukan tentang pembelajaran tari wadon juang yang 

ada di sanggar Puspa Arum Kota Cilegon Provinsi Banten bisa di jadikan 

objek penelitian oleh peneliti. 

Kemudian selanjutnya peneliti juga mencari sumber- sumber 

lainnya seperti melalui tulisan- tulisan, buku- buku penunjang, dan dengan 

narasumber secara langsung, sehingga peneliti dengan mudah mendapat 

gambaran- gambaran yang sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan 

oleh peneliti. 

4. Menentukan Judul Penelitian 

Setelah peneliti melakukan observasi awal, peneliti mengajukan 

judul penelitian yang akan diajukan kepada dewan skripsi. Peneliti 

mengajukan beberapa judul skripsi dan pada akhirnya judul skripsi 

penelitian yang dipilih oleh dewan skripsi untuk peneliti adalah  

“Pembelajaran Tari Wadon Juang di Sanggar Puspa Arum Kota Cilegon 

Provinsi Banten” yang menjadi judul dari penelitian untuk peneliti dengan 

berbagai macam pertimbangan yang dilakukan oleh dewan skripsi. 
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5. Penyususnan Proposal Penelitian 

Setelah menentukan judul penelitian yang ditentukan oleh dewan 

skripsi dengan berbagai macam pertimbangan langkah selanjutnya yaitu 

penyususnan proposal penelitian yang dilakukan setelah peneliti 

mengajukan topik penelitiannya kepada dewan skripsi Departemen 

Pendidikan Seni Tari dengan melalui beberapa dosen mata kuliah 

penelitian dan dosen akademik. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 29 

Oktober 2016. 

6. Sidang Peroposal 

Setelah peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian dengan 

bimbingan dosen mata kuliah yang bersangkutan, langkah selanjutnya 

yang dilakukan peneliti yaitu sidang proposal yang dilakukan pada bulan 

Januari awal tahun 2017 sebagai syarat lanjutan untuk melakukan 

pembuatan skripsi. Dalam sidang proposal peneliti mendapat masukan- 

masukan dari para penguji dan para dewan skripsi tentang proposal yang 

diajukan. Selanjutnya dalam tahap sidang proposal ini, dewan skripsi 

melakukan penentukan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II 

untuk penelitian lanjutan yang diajukan peneliti. 

7. Pengajuan Izin Penelitian 

Pengajuan izin penelitian guna memperlancar jalannya penelitian 

yang dilakukan peneliti, peneliti mengajukan surat izin penelitian. Surat 

izin penelitian tersebut diajukan kepada ketua Departement Pendidikan 

Seni Tari, kemudia diajukan lagi kepada Dekan Fakultas Pendidikan Seni 

dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Setelah pengajuan surat izin 

tersebut yang dilakukan peneliti adalah mendapatkan surat izin penelitian 

sekaligus mendapatkan surat keputusan (SK) dan pengangkatan dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II. Pengajuan izin penelitian yang 

peneliti ajukan ditunjukan kepada pimpinan dari sanggar Puspa Arum 

Kota Cilegon Provinsi Banten. Pengajuan izin ini dilakukan sesuai 

prosedur yang ada, agar penelitian lebih terarah dan juga bersifat resmi. 
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8. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah mendapatkan surat pengajuan izin penelitian , langkah 

selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian dimana peneliti harus 

mengumpulan data, pengumpulan data yang dilakukan peneliti setelah 

topik yang diajukan peneliti mendapatkan persetujuan dari pihak 

Departemen Pendidikan Seni Tari. Waktu yang diperlukan untuk 

penelitian ini kurang lebih 4 sampai 5 bulan dimana dihitung dari bulan 

Febuari sampai bulan Juni 2017. 

9. Penyusunan Laporan 

Setelah semua data terkempul dari pelaksanaan penelitian dan 

kemudian diolah oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti 

yaitu peneliti penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan 

penelitian  yang dilakukan peneliti secara bertahap, dengan melakukan 

proses bimbingan bertahap terhadap dosen pembimbing I dan dosen 

pembimbing II, setelah melakukan proses bimbingan yang dilakukan 

peneliti selanjutnya yaitu sidang untuk menguji laporan yang sudah dibuat 

hingga laporan dianggap baik dan layak, dan menguji dari kebenaran 

penelitian yang peneliti lakukan. 

10. Sidang Tahap I 

Setelah peneliti menulisan laporan atau penyusunan laporan selesai 

dan sudah dianggap baik maupun layak oleh dosen pembimbing I dan 

dosen pembimbing II maka tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti 

adalah sidang tahap I atau pra sidang . 

11. Sidang Tahap 2 

Setelah sidang I atau pra sidang selesai dilaksanakan peneliti 

kemudian dilakukan dengan sidang tahap 2 yang merupakan sidang akhir 

dari penulisan laporan penelitian. 
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12. Penggandaan Laporan 

Penggandaan laporan ini dilakukan setelah sidang tahap 2 atau 

sidang terakhir selesai yang di lakukan peneliti melalui tahapan- tahapan 

perevisis dengan pengawasan dari dosen pembimbing I dan pengawasan 

dari dosen pembimbing II. 

 

 

 


