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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penulisan penelitian yang berjudul ”Tepak Kendang Palered Di 

Perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra Kabupaten Tasikmalaya“ didesain 

menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif, penggunaan metode 

tersebut dimaksudkan untuk dapat memaparkan berbagai data-data faktual 

naturalistik yang terjadi diwilayah, kajiannya difokuskan pada struktur pola tepak 

Kendang Palered yang di sering disajikan oleh perguruan Pencak Silat Tapak 

Sepuh Ligar Saputra Kabupaten Tasikmalaya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pada 

penelitian ini mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015, 

hlm. 1) yaitu: 

Metode yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

dilakukan dengan cara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Seluruh data yang terhimpun digambarkan kembali, diuraikan dan dipaparkan 

sesuai dengan gejala-gejala sebagaimana adanya untuk di indentifikasikan ke dalam 

bentuk desain penelitian yang diawali dengan tahap awal, tahap inti, tahap penutup 

yang akhirnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Tepak Kendang Palered Di 

Perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra Kabupaten Tasikmalaya”. 

3.1 Desain Penelitian 

Pada kegiatan ini peneliti membuat desain penelitian sesuai dengan bidang 

keilmuan terhadap objek yang ditelitinya, dengan tujuan untuk memberi gambaran 

secara sistematis terhadap objek penelitian. Data yang dikumpulkan oleh peneliti 

berupa kata-kata, profil paguron, gambar, dan dokumentasi lainnya. 



 
 

 
 

Desain penelitian terhadap tepak kendang palered di perguruan tapak sepuh 

ini memiliki tiga tahap yaitu, tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Adapun 

penjelasan dari setiap tahapannya adalah sebagai berikut: 

 

3.1.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal ini, dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan 

persiapan penelitian.  Tahap persiapan ini direncanakan dengan sematang 

mungkin guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Adapun langkah-

langkah persiapan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1) Studi Pendahuluan 

Pengamatan pertama yang dilakukan peneliti yaitu dengan 

mendengarkan audio tentang tepak palered di perguruan tapak sepuh 

ligar saputra kemudian melihat instrumen yang di mainkan di dalam 

tepak palered tersebut. 

2) Perencanaan Penelitian 

Peneliti menemukan keunikan pada pola tepak palered di perguruan 

tapak sepuh ligar saputra. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pola tepak palered di perguruan tapak 

sepuh ligar saputa kabupaten tasikmalaya. Selanjutnya peneliti 

merancang perencanaan penelitian mengenai apa saja yang akan diteliti, 

metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 

3) Perencanaan Rumusan Masalah 

Dari kegiatan studi pendahuluan dan perencanaan penelitian 

tersebut akan menghasilkan rumusan masalah yang kemudian akan 

timbul berbagai pertanyaan yang lebih spesifik lagi sehingga didapatkan 

pertanyaan penelitian yang menjurus dengan arah penelitian yang jelas, 

guna membantu peneliti dalam membuat laporan penelitian. 
 

3.1.2 Tahap Inti 

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian instrumen penelitian dengan 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Ketika perguruan tapak sepuh ligar saputra 

menyajikan suatu tampilan ibingan yang di iringi oleh ensambel Kendang Pencak 

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa 



 
 

 
 

hasil dokumentasi pada saat berlangsungnya penampilan ibingan yang diiringi 

ensembel Kendang Penca dan beberapa video dan audio koleksi dari perguruan 

tersebut. 
 

3.1.3 Tahap Akhir 

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang sudah terkumpul dari studi 

dokumentasi dan wawancara yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian. Setelah semua tahapan selesai maka akan menjadi 

sebuah draf skripsi mengenai tepak kendang palered di perguruan tapak 

sepuh ligar saputra kabupaten tasikmalaya.  

Ketiga tahapan tersebut diilustrasikan pada bagan berikut. 
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka dibutuhkan 

narasumber yang dapat memberikan informasi yang valid dan berhubungan secara 

langsung dengan tepak kendang palered di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Asep Kama Hidayat selaku pendiri 

sekaligus guru besar perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra,  

 

 

 

Gambar  

Narasumber: Asep Kama Hidyat 

(Dokumentas: Dede Taryana, 2020) 



 
 

 
 

Selain Asep Kama Hidayat. peneliti juga melakukan wawancara kepada 

Jajajng Kasrana S. Sn, beliau salah seorang penggegas dalam tepak kendang pencak  

di paguron Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  

Narasumber: Jajang Kasrana S. Sn 

(Dokumentas: Dede Taryana, 2020) 



 
 

 
 

Adapun alamat perguruan ini di Kp. Sindang Rasa Ds. Manggung Jaya, Kec. 

Rajapolah, RT 01, RW 11, Kabupaten Tasikmalaya,  

 

Gambar  

Peta lokasi perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

(Dokumentasi: https://www.google.co.id/maps/) 

 



 
 

 
 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Wawancara 

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada informan. Tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan 

informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung. Adapun 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam 

metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih 

terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan 

tidak kaku.Teknik ini didesain untuk disampaikan pada tahapan-tahapan sebagai 

narasumber yang dianggap kualivalid, dimana tekhnik ini diharapkan mampu untuk 

mengetahui pola tepak Kendang Palered berikut fungsi tepak kendang palered bagi 

pengibing/pesilat di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

Wawancara pertama kepada Bapak Asep Kama Hidayat selaku narasumber 

utama dan merupakan pendiri sekaligus ketua perguruan  Tapak Sepuh Ligar 

Saputra Kabupaten Tasikmalaya, sejarah terbentuknya paguron ini, faktor-faktor 

yang menjadi kendala, serta pola tepak yang menjadi ciri khas perguruan Tapak 

Sepuh Ligar Saputra Kabupaten Tasikmalaya. 

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada narasumber kedua yaitu Bapak 

Jajang Kasrana S. Sn, wawancara yang dilakukan mengenai pola tepak Kendang 

palered dan fungsi tepak Kendang Penca paleredan terhadap ibingan di perguruan 

Tapak Sepuh Ligar Saputra Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya wawancara 

disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. 

 

3.2.2 Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan Pencatatan 

secara cermat dan sistematik. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis 

untuk mendapat hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunya latar 

belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai 

dasar teori dan sikap objektif. 



 
 

 
 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara 

mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Tepak Kendang palered di 

perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. Untuk itu peneliti dapat melakukan 

pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan objek 

penelitian. 

3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini 

dilakukan untuk mengetahui pola tepak dan fungsi Tepak Kendang palered di 

perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

 Untuk melengkapi data-data yang diperlukan peneliti mempersiapkan bahan 

dokumentasi yaitu foto dan audio,. Selain sebagai bukti penelitian, juga sebagai 

salah satu cara untuk mempermudah pengolahan data dalam proses penelitian ini. 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamera, handphone dan alat 

tulis. 

3.2.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori mengenai 

permasalahan yang diteliti dar berbagai sumber yang ada seperti sumber sumber 

buku, jurnal ilmiah maupun internet. Sesuai dengan pernyataan Semiawan (2010, 

hlm. 18) bahwa: “Hasil bacaan dari buku dan ilmiah akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas bagaimana topik itu dibahas dan dimengerti oleh para penulis atau 

peneliti sebelumnya”. Dalam penelitian ini, penulisan dicantumkan dari data yang 

diperoleh sebagai bahan referensi yang ditulis bagian daftar pustaka, sebagai 

berikut: 

 

3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.3.1 Pngolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses 

pengolahandata setelah semua data terkumpul seperti, catatan rekaman audio dan  

gambar-gambar. Selanjutnya, dilakukan tahap-tahap pengolahan data sebagai 

berikut: 



 
 

 
 

1) Mengelompokan dan mengumpulkan data-data berdasarkan jenis data 

dan hasil penelitian. 

2) Melakukan penyesuaian dan perbandingan antara hasil data yang didapat 

dan lapangan dengan literatur yang diperoleh, sebagai bahan kesimpulan 

penelitian. 

3) Mendeskripsikan hasil penelitian berupa kesimpulan dari pengolahan data 

dalam laporan dan tulisan. 

 

3.3.2 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain. 

Dalam buku yang berjudul Memahami penelitian kualitatif, Sugiyono (2015, 

hlm. 89) menyatakan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisi data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data 

dalam penelitian ini mengikuti konsep bagian yang diberikan Miles and Hubermean 

dalam Rinjani (2010, hlm. 27) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2 

Alur tahapan dari kualitatif yang diadaptasi dari Miles dan Hubermen dalam Rinjani (2010) 

1) Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Data-data yang direduksikan yaitu tentang struktur pola Tepak Kendang Palered di 

perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data-data yang disajikan 

yaitu pola tepak Kendang  Palered, dan fungsi tepak Kendang Palerd bagi 

pengibing/pesilat yang ada di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

3) Verifikasi atau Penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
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kesimpulan yang kredibel dari pertanyaan peneliti yaitu tentang tepak kendang 

palered di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra. 

 

3.3.3 Data Akhir 

Menarik kesimpulan dari data yang telah tersusun dari hasil penelitian yang 

sudah mengalami proses pengolahan data-data, dengan rumusan masalah 

bagaimana pola Tepak Kendang Palered di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra? 

Dan rumusan tersebut dapat terindentifikasikan beberapa permasalahan di 

dalamnya pola tepak kendang palered di perguruan Tapak Sepuh Ligar Saputra, 

fungsi tepak Kendang palered terhadap pengibing/pesilat. Secara oprasional 

permasalahan tersebut fokus kajiannya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola tabuhan tepak kendang palered di perguruan Tapak Sepuh 

Ligar Saputra? 

2. Bagaimana fungsi permainan tepak kendang palered di perguruan Tapak 

Sepuh Lgar Saputra bgai pengibing/pesilat? 

Selanjutnya disusun berdasarkan sistematika yang berlaku dilembaga ini dan 

disusun menjadi sebuah bentuk tulisan, karya ilmiah yang bernama skripsi. 

 

 


