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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa pada saat penelitian 

berlangsung serta menafsirkan atau menyusun fakta yang terdapat dalam 

objek penelitian. Dalam proses penelitian ini ada beberapa langkah-langkah 

dalam melakukan proses peneltian berdasarkan prosedur yang dilakukan di 

lapangan. 
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Dari gambar bagan desain diatas, maka dapat dipaparkan secara terperinci sebagai 

berikut: 

Pada tahap awal, peneliti membuat rancangan penelitian dengan melaksanakan observasi awal, 

megkaji  teori-teori dengan penelitian dan hasil observasi untuk kemudian dimuat dalam 

proposal penelitian berdasarkan studi empiris dan teoritis.Tahap selanjutnya yaitu tahap proses 

penelitian, peneliti mengumpulkan data-data di lapangan dengan melakukan pengamatan objek 

dan mengumpulkan data dengan ara observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan stude 

dokumentasi.data yang diperoleh kemudian di analisi, hingga mencapai hasil yang dibutuhkan. 

Setelah tahapan proses selesai, peneliti membahas dan menuliskan hasil penelitian serta 

menarik kesimpulan tentang pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti 

Kabupaten Cianjur. Dari rangkaian proses tersebut akhirnya didapati sebuah kesimpulan 

temuan penelitian.  

 Untuk lebih jelasnya, maka dapat dipaparkan secara terperinci sebagai berikut:  

 

3.1.1 Tahapan Pembuatan Rancangan Penelitian  

3.1.1.1 Studi Pendahuluan  

 Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan mempertajam dan lebih menfokuskan 

penelitian ini. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui dengan pasti terhadap objek 

peneleitiannya, serta dapat menemukan pula cara yang tepat untuk mengalasis data dalam 

penelitian ini. Studi pendahuluan sebagai awal kegiatan penelitian dimulai dengan 

pengambilan data awal mengenai pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti 

Kabupaten Cianjur.  Studi pendahuluan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencari, 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis dalam buku, internet, serta mempelajari hasil-hasil 

penelitian berupa skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Observasi kondisi objektik Berupa pengamatan pertama yang dilakukan peneliti mengenai 

pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti Kabupaten Cianjur. 

3.1.1.2 Rumusan masalah  

Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti merumuskan masalah yang spesifik objek 

penelitian, dengan demikian didapatkan pertanyaan penelitian yang lebih fokus, terarah, dan 

mudah membuat laporan penelitian. Pada     tahapan ini, peneliti memfokuskan permasalahan 

penelitian pada strategi pelatihan mamaos pada usia remaja, dan program pelatihan yang 

diimplementasikan pada usia remaja di Padepokan Pancaniti Kabupaten Cianjur.  
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3.1.1.3 Metode Penelitian  

Penentuan metode penelitian merupakan hal yang penitng dalam sebuah penelitian, 

penentuan penelitian metode ini akan menentukan tahapan berikutnya dalam sebuah penelitian. 

Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kepentingan di 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif.  

Metode deskriptif yang digunakan untuk mengkaji proses kegiatan pelatihan mamaos 

pada usia remaja di Padepokan Pancaniti Kabupaten Cianjur, dimaksudkan guna memberikan 

gambaran dan mendeskripsikan bagaimana strategi pelatihan mamaos pada usia remaja di 

Padepokan Pancaniti dan program pelatihan mamaos yang diimplementasikan pada usia remaja 

di Padepokan Pancaniti. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini didasarkan bahwa 

kegiatan pelatihan mamaos di Padepokan Pancaniti telah berlangsung sebelum kegiatan 

penelitian ini dilakukan.  

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian merupakan guru atau pelatih mamaos dan peserta didik di 

Padepokan Pancaniti yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pelatihan 

mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti. Jumlah peserta didik yang mengikuti 

pelatihan ini berjumlah 5 peserta didik yaitu Hajam, Silpa, Anis, Juhe, dan Jihan. Kegiatan 

pelatihan ini dipimpin oleh ketua 1 sekaligus pamirig yaitu bapak Indra S H, dan beberapa 

anggota sekaligus pelatih yaitu bapak Hadi Kusuma.  

Tempat penelitian diadakan di Padepokan Pancaniti, yang beralamat di Jalan Pangeran 

Hidayatullah, Sawah Gede, Kecamatan  Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (43212). 

Padepokan Pancaniti ini merupakan tempat belajar seni mamaos cianjuran yang dimana tempat 

yang mewadahi seniman dan seniwati cianjuran sejak dulu. Pelatihan mamaos ini dilakukan 

pada saat kegiatan pelatihan berlangsung. Sejak dulu masyarakat Cianjur sudah mengetahui 

bahwa Padepokan Pancaniti terkenal dengan pelatihan mamaos Cianjuran yang masih aktif 

sampai sekarang di Kabupaten Cianjur. 

Berikut ini adalah foto Partisipan Padepokan Pancaniti Kabupaten Cianjur .  
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Gambar 3.1 Peserta didik diantaranya: Silpa dan Hajam 

(dok. Sanshaazani 2019) 

 

Gambar 3.2 ketua I sekaligus pamirig 

(dok. Sanshaazani 2019) 

 

 

Gambar 3.3 Pelatih Padepokan Pancaniti 

(dok. Sanshaazani 2019) 
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3.3 Teknik pengumpulan data 

Agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya dibutuhkan teknik 

pengambilan data yang baik. data sebagai bahan referensi memiliki peranan yang penting 

dalam sebuah penelitian. Adapun langkah yang menjadi acuan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

3.3.1 Observasi  

Dalam penelitian kualtitaif, teknik observasi merupakan salahsatu teknik yang digunakan 

untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan yang sesungguhnya. Observasi 

dilakukan peneliti di penelitian ini adalah observasi non partisipasif, yakni peneliti berfungsi 

sebagai pengamat yang tidak memiliki keterlibatan secara lansung dengan kegiata 

pembelajaran di tempat peneliti. Peneliti telah melakukan observasi awal pada tanggal 21 Juni 

2019 serta observasi berkala pada tanggal 28 Juni sampai 2 Agustus 2019 setiap hari Jum’at. 

 

No Tanggal Keterangan 

1.  21 Juni 2019 Observasi Awal 

2.  28 Juni 2019 Observasi lapangan 

3. 5 juli 2019 Observasi lapangan 

4. 12 juli 2019 Observasi lapangan 

5. 19 juli 2019 Observasi lapangan 

6. 26 juli 2019 Observasi lapangan 

7. 2 agustus 2019 Observasi lapangan 

 

3.3.2 Wawancara  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga 

dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk menjaring 

informasi sebanyak mungkin dari informan mengenai kegiatan pelatihan mamaos pada usia 

remaja di Padepokan Pancaniti Kabupaten Cianjur. Kegiatan wawancara memiliki peranan 

yang sangat penting yaitu untuk melengkapi data-data yang digali dengan menggunakan 

observasi. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yakni ketua I 

Padepokan Pancaniti, ketua II Padepokan Pancaniti dan Pelatih Mamaos di Padepokan 

Pancaniti, beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan.  
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Gambar 3.4 Wawancara bapak Hadi sebagai Pelatih 

(dok. Sanshaazani 2019) 

 

 

Gambar 3.5 Wawancara Bapak Nanang J sebagai ketua II  

(dok. Sanshaazani 2019) 

3.3.3 Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan referensi 

dalam membantu dan mempermudah penelitian yang dilakukan. Pustaka yang digunakan oleh 

peneliti berasal dari berbagai sumber dalam bentuk tulisan. Sumber-sumber yang dijadikan 

pustaka dalam penelitian ini, adalah berbagai sumber yang memiliki kaitan erat dengan 

masalah yang dikaji. Sumber-sumber tersebut adalah dalam bentuk buku-buku, majalah, dan 

website yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

3.3.4 Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 
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Peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti 

menggunakan triangulasi teknik yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Hal ini dapat digambarkan 

sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 3.3 (sumber: Sugiyono,) 

3.4 Analisis Data 

Analis data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyusunan data agar hasil 

yang didapat dari lapangan dapat mudah mengerti. Data yang diperoleh dilapangan berupa 

deskriptif, yakni pemaparan keadaan objek penelitian berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti. Pada pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti 

Kabupaten Cianjur ini data yang dipaparkan berupa deskriptif.  

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai 

didapatkan hasil data yang jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, 

dan pengambilan kesimpulan/verifikasi data.  

 Berdasarkan pendapat di atas, maka tahapan pengolahan datanya adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Reduksi data  

Kegiatan reduksi data peneliti maksudkan untuk membantu dalam penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang telah dilakukan melalui berbagai teknik 

pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti memilih data yang sesuai dengan pertanyaan 

penelitian, khususnya mengenai program kegiatan pelatihan, strategi pelatihan, dan hasil 
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pelatihan dalam kegiatan pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti 

Kabupaten Cianjur.  

3.4.2 Display data/Penyajian data  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.  

Dalam penelitian Pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan Pancaniti Kabupaten 

Cianjur menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data peneliti berharap akan lebih mempermudah 

dalam hal memahami hasil temuan dalam penelitian, setelah itu peneliti akan merencanakan 

tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah ditemukan di dalam penelitian. 

3.4.3 Verifikasi data  

Dalam penelitian, verifikasi data dilakukan degan tujuan memeriksa yang telah 

dikumpulkan dalam proses penelitian Pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan 

Pancaniti Kabupaten Cianjur. Dari proses ini diharapkan peneliti akan lebih mudah dalam 

menarik kesimpulan terhadap penelitian Pelatihan mamaos pada usia remaja di Padepokan 

Pancaniti Kabupaten Cianjur serta menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


