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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif 

analisis, dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nugrahani (2014: 4) Penelitian 

kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Sementara itu, menurut 

Bogdan danTaylor (1992:21) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku 

dari orang-orang yang diamati. 

Menurut Sugiono (2008: 29) metode deskriptipf anatitik adalah suatu metode 

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

yang akan diteliti, melalui data atau sampel yang sudah terkumpul sebagai mana 

adanya dan membuat kesimpulan. Isi dari penelitian ini merupakan gambaran dan 

deskripsi mengenai teknik permainan drum pada lagu Prahara Rusaking Jagad 

karya Bunga Bangsa. Penelitian ini hanya menggambarkan objek tanpa pengujian 

hipotesis, dengan mengolah data yang sifatya deskriptif seperti traskripsi, 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman audio video dan lain-lain. 

Peneliti melakukan analisis dengan memecahnya mejadi tiga tahap yaitu: 

tahap pertama menganalisis audio visual yang relevan, mengkaji serta 

memahamai isi dari lagu dan video clip lagu Prahara Rusaking Jagad karya Bunga 

Bangsa. Tahap kedua melakukan transkripsi dan menganalisis partitur, serta 

mengkaji fenomena musik yang terdapat pada lagu Prahara Rusaking Jagad karya 

Bunga Bangsa. Data-data selajanjutnya juga diperoleh dari alat bantu, seperti alat 

rekam audio video untuk menggambil gambar dan suara serta sarana internet 

untuk mendapatkan informasi yang akurat megenai topik yang diteliti. 
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Desain penelitian yang akan dilakukan telah diilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 

Sumber : (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar diatas merupakan tahapan penelitian yang diharapkan dapat 

membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik, berikut merupakan rincian 

mengenai tahapan yang terdapat dalam gambar diatas. 

3.1.1 Tahap awal 

Tahap awal merupakan persiapan yang dilakukan peneliti, sebelum 

penelitian dilakukan, seperti mencari reverensi artikel yang relevan terhadap 

penelitian ini, mengapresiasi secara audio dan visual lagu Prahara Rusaking 

Jagad, dalam konsep video clip, video live, drum only dan lain-lain. Kemudian 

peneliti menemukan keunikan yang terkandung dalam lagu Parahara Rusaking 

Jagad. Yang dimana lagu tersebut dipenuhi dengan pola tabuhan drum yang 

bervariasi dan instrumen yang menjadi topik utama dalam lagu tersebut adalah 

drum itu sendiri. 

Peneliti merencanakan penelitian dan merumuskan masalah dengan 

tema menganalisis teknik permainan drum apa saja yang digunakan dalam 

lagu Prahara Rusaking Jagad karya Bunga Bangsa. jawaban dari penelitian ini 

didukung dengan teori yang jelas, bersumber dari beberapa jurnal dan buku, 

yang membahas seputar teori drum set, serta video-video tutorial yang 

dikemukakan oleh drummer yang terpercaya, seperti pada chanel youtube 

Drumeo, salah satu chanel youtube terbesar yang membahas seputar instrumen 

drum set. 

3.1.2 Studi Lapangan 
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Proses pengumpulan data, bersumber dari beberapa dokumentasi, 

audio-vidio, wawancara yang telah dilakukan terhadap Bunga Bangsa, serta 

melakukan transkripsi notasi drum yang terdapat dalam lagu Prahara Rusaking 

Jagad. Data yang sudah terkumpul dari beberapa sumber, akan diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan jawaban penelitian yang tepat dan akurat. 

3.1.3 Hasil 

Data-data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, telah diolah 

dan dianalisis secara mendalam, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan 

skripsi yang berjudul “Analisis Teknik Permainan Drum set Pada Lagu 

Prahara Rusaking Jagad Karya Bunga Bangsa”. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti, dalam penelitian ini, yang 

menjadi objek penelitian adalah, teknik permainan drum pada lagu Prahara 

Rusaking Jagad, yang belum lama ini telah rilis diberbagai flatform digital. Lagu 

Prahara Rusaking Jagad, banyak menuai rection positif dari berbagai musisi, tema 

dari lagu Prahara Rusaking Jagad merupakan kombinasi antara musik tradisional 

dan modern, yang dikemas secara unik, yaitu lebih menonjolkan teknik permainan 

drum dari pada instrument lainnya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menjalankan penelitian yang sesuai prosedur serta untuk menemukan 

jawaban yang ilmiah, maka teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Studi Literatur 

Untuk melakukan analisis, dibutuhkan teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, sumber data yang didapatkan juga berasal dari 

jurnal, buku, artikel resmi, dan beberapa audio-video yang berhubungan 

dengan tema penelitian. 

3.3.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan, dilakukan untuk menganalisis sumber data 

yang telah terkumpul, dari sumber yang telah terkumpul sebelumnya, di 

beberapa jurnal, buku, artikel resmi, dan beberapa audio-video yang 

berhubungan dengan tema penelitian. 



Ihsan Nur Aziz, 2022 
ANALISIS TEKNIK PERMAINAN DRUM SET PADA LAGU PRAHARA RUSAKING JAGAD KARYA BUNGA 
BANGSA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

3.3.3 Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan Bunga Bangsa, dibantu dengan manajernya Icang. Wawancara bersifat 

non formal dan tidak terstruktur, tetapi tetap berbasis pada pedoman dan 

rencana dari pertanyaan yang sebelumnya peneliti siapkan. Peneliti juga 

mencari beberapa artikel dan video, yang berisi tentang wawancara Bunga 

Bangsa, terhadap lagunya sendiri yang berjudul Prahara Rusaking Jagad. 

3.3.4 Studi Dokumentasi 

Studi dukumentasi dalam penelitian ini, merupakan pelengkap dari 

proses observasi dan wawancara. Dalam dokumentasi ini, peneliti membuat 

partitur atau mentranskrip drum lagu Prahara Rusking Jagad karya Bunga 

Bangsa secara mandiri, dikarenakan lagu Prahara Rusaking Jagad dirilis dua 

bulan sebelum penelitian dilakukan, sehingga belum banyak yang 

mengeksplor lagu tersebut, terutama dalam mentranskrip drum lagu tersebut. 

Partitur diperlukan untuk mempermudah peneliti, dalam menganalisis lagu 

secara detail dan terstruktur. 

3.4 Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dari proses observasi, wawancara, studi litelatur 

dan dokumentasi kemudian akan dijadikan bahan untuk analisis, analisis 

dilakukan untuk mengolah data yang sudah didapatkan sebelumnya, menjadi 

sebuah informasi yang menjadi inti dari permasalahan penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini kemudian dijadikan sebuah kesimpulan yang merangkum seluruh isi 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

3.4.1 Reduksi Data 

Menurut Nugrahani (2014: 174) Dalam reduksi data, peneliti 

melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau 

pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi 

yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses 

penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus 
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sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak 

peneliti memilih kasus yang akan dikaji. 

Proses reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mencatat 

dan mengelompokan data yang didapat melalui studi litelatur, observasi, 

wawancara dan partitur. Data yang telah direduksi akan memfokuskan peneliti 

terhadap hal-hal yang bersifat dominan dan mempermudah peneliti dalam 

menindaklanjuti data tersebut. 

3.4.2 Penyajian data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian 

data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi 

dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang 

terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang 

logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami. (Nugrahani, 2014: 175). 

Penyajian data dalam penelitian ini, memfokuskan pada teknik 

permainan drum set pada lagu Prahara Rusaking Jagad karya Bunga Bangsa. 

Data yang telah direduksi, akan memfokuskan peneliti terhadap hal-hal yang 

bersifat dominan dan mempermudah peneliti dalam menindaklanjuti data 

tersebut dan menampilkan cuplikan partitur yang sudah diberi tanda, agar 

lebih jelas dan mudah dipahami. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil 

analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu 

kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan 

penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan 

pengujian hipotesis. (Nugrahani, 2014: 176). Dalam penelitian ini, kesimpulan 

bersifat deskriptif yang menunjukan penilaian akhir mengenai materi yang 

telah dianalisis pada lagu Prahara Rusaking Jagad karya Bunga Bangsa. 

 


