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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia, metode merupakan cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 

yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian 

didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

umum. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian metode penelitian 

adalah sebuah rangkaian yang sistematis dalam melakukan penelitian. 

           Berdasarkan judul kajian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskripsi analisis dengan paradigma kualitatif. Menurut Bodgan dan 

Taylor (Moleong, 2012: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Triatna, 2013, hlm. 50. Penelitian ini 

berparadigma kualitatif karena memiliki karakteristik-karakteristik seperti yang di 

jelaskan Sugiyono sebagai berikut: 

        Penelitian kualitatif itu: a) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawanya 

adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci; b) 

penelitian kualitatif bersifat deskripstif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau 

gambar, sehingga tidak menekankan pada proses dari pada produk atau outcome; d) 

Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induksi; dan e) penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati. (Sugiyono, 2012, hlm. 21-22) 

 

Dari kedua pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan analisis data kualitaif adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis, yang mana data terserbut dapat diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan, maupun dokumentasi 
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3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian. 

 

Komposisi lagu “St Elmo’s fire’’ 

karya David Foster 

1. Mengetahui struktur lagu “St Elmo’s 

Fire” Karya David Foster melalui 

pengkajian struktural. 

 

2. Mengetahui Harmoni lagu “St Elmo’s 

Fire Karya David Foster. 

 

Analisis Harmoni Lagu 

Secara Vertikal 

Analisis lagu Secara 

Struktural 

Metode Deskripsi Analisis 

 

Menganalisis struktur pokok musikalisasi 

Teknik Analisis 

 

Menganalisis Struktur lagu 

berdasarkan aspek bentuk, 

motif, dan frase 

Teknik Analisis 

 

Menganalisis harmoni lagu berdasarkan 

aspek melodi, ritme, dinamik, kaden 

Mengungkap isi dari lagu St Elmo’s Fire 

Karya David Foster  melalui proses analisis 
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3.2 Partisipan dan tempat penelitian. 

3.2.1 Partisipan 

         Dalam kegiatan penelitian ini partisipan berperan sangat penting untuk itu 

peneliti melibatkan Partisipan sebagai narasumber. Yang menjadi narasumber 

dalam penelitian ini adalah para ahli sejarah analisis musik barat karena berkaitan 

dengan judul yang akan diteliti yaitu struktur analisis St Elmos Fire karya David 

Foster. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti dapat secara 

langsung meminta keterangan kepada narasumber. Dalam hal ini yang menjadi 

narasumber adalah Dr. Susi Gustina, M.Si. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

          Penelitian dilaksanakan sesuai dengan lokasi tempat narasumber berada dan 

beberapa tempat yang berlokasi di lingkungan kampus Universitas pendidikan 

indonesia seperti perpustakaan seni musik FPSD-UPI  sebagai sarana untuk 

mencari buku-buku atau studi pustaka yang menunjang dalam penelitian dan 

UPINET sebagai sarana untuk mencari sumber informasi. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

           Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan atau informasi yang benar dan dapat 

dipercaya. Oleh karena itu sebelum melakukan analisis data-data yang di 

butuhkan dalam penelitian harus dipersiapkan. Maka dari itu dibutuhkan suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang di perlukan. Berikut 

adalah teknik-teknik pengumpulan data: 

 

3.3.1 Jenis Data Yang Diperlukan 

3.3.1.1 Observasi  
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         Untuk pengambilan data dari penelitian ini, pertama peneliti melakukan 

observasi yang dilakukan dengan beberapa tahapan yang di antaranya yaitu 

pertama peneliti mengamati melalui audio dengan cara mendengarkan lagu St 

Elmo’s Fire karya david foster dari berbagai versi, kedua peneliti mengamati 

melalui audio visual dengan cara melihat video konser David Foster dimana 

pengamatan berdasarkan video terserbut dimaksudkan untuk mendapatkan data 

bagaimana perbedaan lagu St Elmo’s fire dimainkan saat live konser dengan versi 

aslinya, ketiga peneliti mengamati melalui partitur dengan cara meneliti 

bagaimana struktur atau bentuk lagu secara berulang, dan yang keempat peneliti 

mengamati melalui membaca biografi tentang David Foster. Setelah melakukan 

observasi kemudian peneliti merangkumnya menjadi sumber data. Data-data yang 

di peroleh dari hasil observasi diantaranya: audio, video, partitur dan biografi 

David Foster.  

 

3.3.1.2    Wawancara 

             Untuk memperoleh data-data secara maksimal maka peneliti melakukan 

wawancara. Dalam melakukan wawancara pertama Peneliti memilih narasumber 

yang dianggap mampu memberi data secara jelas sehingga dapat menambah 

kelengkapan data penelitian, Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 

dianggap ahli dalam hal analisis musik dalam wawancara tersebut peneliti sendiri 

memilih Dr. Susi Gustina, M.Si. sebagai narasumber untuk memberikan informasi 

terkait  analisis struktur St Elmos Fire karya David Foster, Kedua peneliti 

melakukan percakapan dengan narasumber dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan terkait  yang berhubungan dengan penelitian, dan Ketiga mencatat  

jawaban dari apa yang di ungkapkan narasumber dari pertanyaan yang telah 

diajukan oleh peneliti. Data-data dari hasil wawancara adalah catatan dari hasil 

tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang  diantaranya sebagai berikut: 

 

Elga Pratama ( Peneliti) 

Pertanyaan 

Dr. Susi Gustina, M.Si. ( Narasumber) 

Jawaban 

1. Bu saya mau bertanya dalam 

menganalisis  lagu St Elmo’s Fire ada 

Kamu cari tahu dulu apa itu St Elmo’s 

Fire kemudian kamu kaitkan hubungan 
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yang saya belum mengerti  hal pertama 

apa yang harus di analisis? 

makna St Elmo’s Fire dengan Karya 

David Foster itu seperti apa, Setelah 

kamu tahu makna dari St Elmo’s fire itu 

apa dan kamu tahu hubunganya dengan 

karya david foster itu seperti apa 

kemudian kamu tinjau dari aspek  

struktur musikalisasinya melalui 

analisis 

2. Bu Setelah saya mengkaji lagu St 

Elmo’s Fire ternyata david foster dalam 

membuat karya St Elmo’s Fire ini di 

buat dua versi yaitu versi instrument 

dan versi vokal jadi apakah harus di 

analisis keduanya 

 Kamu jangan menganalisis keduanya 

coba kamu  bandingkan dari kedua 

Versi tersebut mana yang lebih terkenal 

apakah versi instrument atau versi 

vokal kamu cari tahu mana yang lebih 

terkenal 

 

Tabel 3.3.1.2 Proses Wawancara 

3.3.1.3 Studi Literatur 

         Studi literatur merupakan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum 

penelitian formal untuk pengumpulan data studi literatur dilakukan dengan 

beberapa tahapan pertama peneliti mencari buku-buku referensi tentang ilmu 

analisis, ilmu struktur musik, ilmu harmoni dan sumber referensi lainya dari 

internet, kedua peneliti mendownload audio maupun video lagu St Elmo’s fire 

dari internet, dan Ketiga  partitur lagu di dapatkan dari buku lagu karya David 

Foster. Kemudian data-data studi litertur adalah berupa buku, audio, video dan 

partitur Dengan demikian peneliti dapat menyesuaikan dengan apa yang di 

butuhkan dalam menujang penelitian. 

 

3.3.1.4 Dokumentasi 

        Dokumentasi digunakan agar lebih menguatkan data yang sudah didapatkan 

dari observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan pertama dokumentasi yang sudah dimiliki oleh peneliti berupa partitur, 

yang kedua audio, dan video lagu St Elmo’s Fire dimana data ini dapatkan dari 
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hasil mengunduh dari internet sehingga data-data yang didokumentasikan dapat 

memudahkan peneliti dalam proses penelitian. 

3.3.1.5 Instrument penelitian 

      Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. 

Selanjutnya instrumen penunjang dalam  penelitian adalah data-data hasil dari 

pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, studi literatur, dan 

dokumentasi. 

 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberpa tahap diantaranya: 

 

3.3.2.1 Tahap Observasi 

          Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi 

atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. 

Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan (moleong, 2010: 242). Tahap 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang 

diperlukan terkait dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Analisis Struktur St 

Elmo’s Fire karya David Foster. 

 

3.3.2.2 Tahap Wawancara 

          Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pewawancara (interviwe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186). Setelah Melakukan observasi selanjutnya 

adalah tahap wawancara. Tujuan peneliti melakukan wawancara adalah untuk 

memperoleh data secara jelas dari narasumber ahli untuk menunjang dalam proses 

penelitian. 
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3.3.2.3 Studi Literatur 

         Tahap selanjutnya peneliti melakukan studi literatur, studi literatur 

dilakukan untuk mencari data dari berbagai sumber yang menunjang dalam 

penelitian diantaranya berupa buku, partitur, audio, video dan dari internet. 

Kemudian Setelah sumber data didapatkan peneliti mencocokan data-data yang 

dianggap sesuai dengan tema yang akan menjadi bahan dalam penelitian. 

 

3.3.2.4 Dokumentasi 

         Setelah melakukan studi literur peneliti melakukan studi dokumentasi. 

Dokumentasi bertujuan untuk menguatkan data yang telah didapat. Yang di 

dokumentasikan dalam penelitian ini adalah berupa Partitur,audio dan video 

dalam hal ini dokumnetasi sangat diperlukan karena dapat memudahkan peneliti 

dalam proses penelitian 

 

3.4 Analisis Data 

            Dari semua data-data yang telah terkumpul dimana data-data tersebut 

merupakan hasil dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan melalui  kegiatan hasil 

observasi, wawancara, studi literatur dan dukumentasi maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode analisis isi untuk mengungkapkan tentang bagaimana 

unsur-unsur musikalisasi yang terkandung dalam  Struktur komposisi lagu St 

Elmo’s Fire karya David foster. Metode analisis isi adalah metode yang dilakukan 

terhadap informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk audio,partitur dan 

sumber lainya yang menunjang. Selain itu peneliti membuat instrument analisis 

yang menjadi poko-poko dalam melakukan analisis antara lain: 

 

 

3.4.1 Instrumen Analisis Struktur Lagu St Elmo’s Fire 

Nomor Poko-Poko Analisis Acuan Analisis 

1  

Bentuk 

Menjelaskan bentuk dari lagu St elmo’s 

Fire karya David Foster 
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2  

Motif 

Mendeskripsikan bagian-bagian 

potongan lagu yang terdapat pada lagu 

St Elmos Fire karya David Foster 

3  

Frase 

Menjelaskan Bagian kalimat lagu yang 

terdapat dalam lagu St Elmos Fire karya 

David Foster 

 

Tabel 3.4.1 Instrumen Analisis Struktur Lagu 

3.4.2 Instrumen Analisis Harmoni Lagu St Elmos Fire 

Nomor Poko-Poko Analisis Acuan Analisis 

1  

Melodi 

Menganalisis susunan rangkaian nada 

yang terdapat pada Lagu St Elmo’s Fire 

Karya David Foster. 

2  

Ritme 

Mendeskripsikan rangkaian gerak atau 

panjang pendeknya nada di dalam lagu 

St Elmos Fire Karya David Foster 

3  

Dinamik 

Menjelaskan keras lembutnya bagian-

bagian unsur lagu St Elmo’s Fire Karya 

David Foster. 

4  

Kaden 

 

Menganalisis bagian kombinasi akor di 

dalam  komposisi lagu St Elmo’s Fire 

karya David Foster.  

 

Tabel 3.4.2 Instrumen Analisis Harmoni Lagu 

3.4.3 Reduksi Data  

         Data yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data  ada beberapa 

macam. Dalam proses reduksi data tersebut di perlukan adanya pemilihan data 

atau menyeleksi data-data yang dianggap sesuai dan menunjang sehingga data 

yang di peroleh dapat mendukung dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu 

peneliti mencoba  memusatkan perhatian dengan mengambil data-data tertentu 

yang dianggap sesuai dalam proses penelitian 

3.4.4 Penyajian Data 
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          Penyajian data sebagai kesatuan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang di lanjutkan dengan 

pengambilan tindakan. penyajian data yang di peroleh dari hasil wawancara dan 

sumber data lainya berupa data partitur,audio,video dan informasi lainya yang 

terkait dengan penelitian. 

 

3.4.5 Penarikan Kesimpulan 

        Penarikan Kesimpulan selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah data 

tersaji secara sistematis dan terperinci adalah menarik kesimpulan  dan verifikasi 

data tersebut. Penelitian menderskripsikan  hasil analisis  agar mudah dipahami  

untuk kemudian  disimpulakan. Kesimpulan penelitian yang diperoleh tadi 

kemudian dikaji dengan menggunakan teori yang ada. 

 


