
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe deskriptif

kualitatif. Kirk dan Miller menyebutkan, pendekatan kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. (Hikmat,

2011: 38) Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. Metode kualitatif dipergunakan dalam beberapa

pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan kenyataan ganda. Ke dua, metode ini menyajikan secara

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, Ke tigs, metode ini

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Moleong (2001) yang dikutip

oleh Hikmat (2011: 38), penelitian kualitatif lebih menghendaki agar penelitian

dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia

yang dijadikan sebagai sumber data. Dikutip dari Mulyana (2001: 147),

berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa
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realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah),

dikonstruksikan, dan holistic; kebenaran realitas bersifat relative. (Hikmat, 2011:

37) Dalam buku Bagong Suyanto dan Sutinah yang berjudul Metode Penelitian

Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (2011: 166), mereka mengutip pernyataan

Taylor dan Bogdan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Selanjutnya,

metode kualitatif memiliki karakteristik yang khusus sebagai berikut:

1. Bersifat induktif

2. Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan

3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri

4. Lebih mementingkan proses penelitian disbanding hasil penelitian

5. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia

empiris

6. Bersifat humanistis

7. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia diangap berharga dan

penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

(Suyanto dan Sutinah, 2011:166 dan 169)

Menurut Hikmat (2011: 44), metode deskriptif secara harfiah adalah

metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian,

sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Travels (1978) dalam

Hikmat (2011: 44) mengatakan bahwa tujuan utama menggunakan metode ini

untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
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Menurut Gay (1976) yang dikutip Hikmat (2011: 44) metode penelitian deskriptif

adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis

atatu menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang

berjalan dari pokok suatu penelitian.

B. Fokus Pengamatan

Fokus pengamatan pada penelitian ini adalah grup musik asal Jakarta,

Purgatory, yang lebih spesifik :

1. Lirik lagu, yaitu lirik lagu orisinil milik gurp band Purgatory yang

menjadi hits single mereka. Bagaimana lirik lagu mereka digunakan

untuk menyampaikan nilai- nilai ajaran Islam (berdakwah)

2. Aksi panggung, yaitu tingkah dan perilaku serta aksesoris yang dipakai

para personil Purgatory saat live performance. Bagaimana aksi

panggung mereka digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran

Islam (berdakwah).

C. Jenis Data

Data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data

sekunder:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah lirik lagu, dokumentasi

perform (video), dan hasil wawancara dari band Death Metal asal

Jakarta yaitu Purgatory.
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Lirik lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang ada dalam album

7:172 milik grup musik Purgatory, yang terdiri dari 10 lagu.

Sedangkan dokumentasi perform (video) yang dipilih adalah video

live perform dari lagu yang ada di album 7:172.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang di dapat dari

selain grup band Purgatory itu sendiri, seperti studi literatur dan

internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta dapat

dipertanggung jawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi

dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti internet

(arsip video dokumentasi dan lirik lagu) ataupun proses

berlangsungnya penelitian dan berbagai referensi lain yang

dibutuhkan.

2. Wawancara

Untuk mendukung observasi dan akuratnya data yang dihasilkan

peneliti melakukan teknik wawancara. Yaitu teknik pengumpulan

data dengan cara mengumpulkan informasi melalui percakapan



30

langsung ataupun dengan bantuan media komunikasi e-mail

(dikarenakan domisili narasumber dan peneliti terpaut jarak yang

cukup jauh) dengan subjek penelitian yaitu grup band Purgatory

mengenai pokok bahasan penelitian, dengan menggunakan pedoman

wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan peneliti lebih terarah,

tanpa mengurangi kebebasan dalam menggembangkan pertanyaan

sehingga suasana dialogis dapat dilakukan dengan baik.

E. Penentuan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah

teknik purposive (disengaja). Menurut Singarimbun dan Effendi (2000: 35) teknik

purposive bersifat tidak acak, dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Bungin (2003; 34-35) yang mengutip pernyataan Spradley, adapun

kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau

medan aktivitas yang menjadi informasi.

2.  Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.

3. Subjek yang mempunyai cukup informasi

4. Subjek yang memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk diminta

keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas dan prariset yang dilakukan

penulis, maka informan dalam penelitian ini yaitu para personil dari grup Band
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Purgatory, grup Band Indie asal Jakarta, yang terdiri dari L.T.F - (gitar), Al

(drums), Apit (Growl+scream), Bounty (bass), Sandman (vocal+scream), D'Jackal

(DJ), dan Badart (Gitar). Alasan pemilihan para personil grup band Purgatory

sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Personil Purgatory memiliki cukup informasi yang terkait dengan

permasalahan.

2. Personil Purgatory memiliki banyak pengetahuan tentang musik Death

Metal.

3. Personil Purgatory menciptakan lagu ciptaan sendiri yang digunakan

sebagai media penyampai pesan.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan mengolah data kualitatif yang dapat

melalui wawancara mendalam yang diajukan kepada sumber informan dan

beberapa sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun teknik analisa

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data berlangsung

atau mengalir dari Miles dan Huberman (Bungin, 2003: 69-70) melalui tiga tahap

yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini difokuskan pada data lapangan yang telah terkumpulkan.

Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat

relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya data yang dipilih

disederhanakan, dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema.

Memadukan data yang tersebar menelusuri tema untuk merekomendasikan

data tambahan. Kemudian dilakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi
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uraian singkat atas ringkasan. Pada penelitian ini tahap reduksi yang

penulis lakukan adalah menyaring seta memilah hasil wawancara, data

video, audio dan foto dari grup band Purgatory yang tentunya sesuai

dengan fokus penelitian ini yaitu fungsi musik Death Metal sebagai sarana

dakwah ajaran Islam.

2. Tahap display data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks

naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif diringkas menjadi

uraian yang interpretative dalam bentuk bagan

3. Tahap kesimpulan

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji coba kebenaran setiap makna

yang muncul dari data. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data,

peneliti juga difokuskan pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan.


