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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 

Proses penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian Autoetnografi. Autoetnografi adalah metode penelitian yang 

dilakukan untuk memahani diri sendiri (self-naratives) atau lingkungan tempat 

tinggal penulis sendiri. Pengalaman penulis sebagai objek dari penelitian 

(Shakka 2019). Proses penelitian menggunakan pendekatan naratif deskriptif. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, 

dimana peneliti menjadi objek utama, dalam hal ini pengalaman penulis selama 

menjalani perkuliahan di Prodi Seni Musik UKSW. Dari segi musikalitas, 

komposisi ini fokus menggunakan idiomatika musik daerah Kalimantan 

Tengah yang merupakan kajian utama dengan penulisan notasi musik barat.  

 

C. Data dan Sumber Penelitian 

Data dan sumber data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mewawancarai Gerhard Gere sebagai salah satu tokoh yang berkompeten di 

bidang seni musik Dayak Ngaju, orangtua, dan salah satu masyarakat asli dari 

Kalimantan Tengah. Kemudian mengumpulkan beberapa referensi yang 

mendukung karya musik yang akan dibuat, baik itu data yang diperoleh melalui 

studi pustaka maupun artikel di internet. Pengumpulan data juga diambil dalam 

bentuk audio visual yang berkaitan dengan karya yang dibuat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah berikutnya yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis 

antara lain sebagai berikut. 
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1. Mengingat kembali cerita pengalaman hidup dari masa kecil hingga 

menyelesaikan studi perguruan tinggi, kemudian merangkum cerita dan 

mengelompokkan secara kronologis. 

2. Memilih instrumen yang sesuai dengan cerita yang akan dituangkan dalam 

komposisi tersebut, dengan mencari beberapa referensi dari buku maupun 

artikel di internet tentang alat musik etnis Dayak. Mengingat dan 

mempelajari kembali instrumen-instrumen musik Barat dan teknik-teknik 

pembuatan komposisi yang sudah pernah dipelajari selama menempuh 

perkuliahan. Kemudian, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dengan 

membentuk ansambel musik etnis dan musik Barat. 

3. Penulis mencari beberapa contoh alat musik dan teknik permainan musik 

etnis Dayak melalui audio dan video di Youtube. 

4. Setelah pemilihan alat musik etnis Dayak Ngaju dan musik Barat, penulis 

melakukan wawancara bersama bapak Gerhard Gere. Beberapa hal yang 

diperoleh dalam wawancara sebagai berikut. 

a) Teknik komposisi musik etnis Dayak Ngaju, seperti penggunaan 

harmoni, tangga nada pentatonis Dayak dan lebih banyak memakai 

interval 6 dan 3. 

b) Penyesuaian stem setiap alat musik. 

c) Tangga nada yang dipakai setiap alat musik. 

5. Dalam komposisi ini, penulis menggunakan instrumen musik tradisional 

dan tangga nada pentatonis Dayak Ngaju. Penulis juga menggabungkan 

pengetahuan musik yang diperoleh di perkuliahan dengan teknik 

permainan musik tradisional Dayak Ngaju.  

6. Komposisi yang sudah jadi akan dimainkan menggunakan program notater 

musik terlebih dahulu agar dapat dilakukan koreksi apabila ada sesuatu 

yang kurang sempurna. Komposisi juga dimainkan menggunakan aplikasi 

DAW (Digital Audio Workstation) untuk memudahkan penulis 

mengkoreksi dengan dukungan suara instrumen yang lebih nyata. Apabila 

komposisi tersebut sudah sesuai dengan keinginan penulis, selanjutnya 

komposisi tersebut akan dimainkan oleh para musisi secara langsung untuk 
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mendapatkan kritik dan saran demi penyempurnaan komposisi tersebut. 

Setelah komposisi tersebut mengalami perbaikan dan penyempurnaan, 

selanjutnya akan disajikan sebagai bagian dari ujian tugas akhir komposisi 

musik. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan dan selanjutnya 

data tersebut dianalisis, maka penulis menentukan dan mengolah ide musikal, 

menyusun melodi dan harmoni baik dari ide penulis sendiri maupun dari 

referensi yang didapat berdasarkan cerita penulis selama proses pengumpulan 

data. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan naratif deskriptif yaitu 

dengan menarasikan dan mendeskripsikan beberapa adegan perjalanan hidup 

dan pengalaman yang dialami penulis selama mengarungi dunia musik dan 

kemudian dituangkan ke dalam komposisi musik. Data yang diperoleh 

kemudian ditelaah. Pada tahap ini, penulis mulai menetapkan bagian kronologi 

dan suasana seperti apa yang akan dimasukkan kedalam komposisi, serta 

instrumen apa saja yang akan terlibat dalam bagian-bagian ini. Penyusunan 

komposisi musik dilakukan dengan menggunakan program notater musik. 

 


