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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam kajian penelitian Tugas Akhir penulis menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1).  

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran 

atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali 

sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya 

perluasan objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, 

rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-

ubah sesuai data di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di 

tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian 

berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi 

teori.  

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, 

wawancara, atau litelature. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan. Pertama, 
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1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden.  

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana dan stuktur penelitian yang 

disusun sedemikian rupa sehingga penelitian akan memperoleh jawaban atas   

permasalahan dalam penelitian. Desain penelitian dibuat untuk menjadikan 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, dan 

tepat. 

Penelitan ini menggunakan desain penelitian kualitatif sehingga data 

yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan 

bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian 

kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu: 

1. Perencanaan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 

analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, 

dan penetapan tempat penelitian. 

2. Pelaksanaan. 

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus 

sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu observasi 
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mendalam pada perusahaan mebel dan perajin mebel yang memproduksi 

kursi teras. Selain itu peneliti juga menganalisis  aktifitas perusahaan 

mebel, bahan dan alat yang digunakan serta model dan bentuk kursi teras 

yang diproduksi. 

3. Analisis Data. 

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan observasi di tempat 

penelitian. Tujuan analisis data adalah mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat difahami dengan mudah. 

4. Evaluasi. 

Semua data hasil observasi di perusahaan mebel dan pengrajin 

mebel dievaluasi sehingga mendapatkan hasil analisa data observasi 

berupa kebutuhan bahan, alat digunakan selama produksi dan model atau 

bentuk kursi teras yang dihasilkan dalam proses produksi. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam 

lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan 

aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. 

untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang 

dinamakan fokus penelitian. 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk di teliti oleh 

peneliti. Jika berbicara tentang subjek penelitian, sebetulnya berbicara tentang 
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unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti 

(Suharsimi Arikunto, 2010:188). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bahan 

utama kayu mahoni dan pelatan pertukangan serta bentuk kursi teras yang di 

produksi. (Suharsimi Arikunto, 2010:188). 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:189) sumber data adalah subjek 

penelitian dimana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, 

manusia,tempat dan sebagainya. Sumber data penelitian merupakan faktor 

penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan 

data (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo 1999:146).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer dan 

data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:146) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara ). Data primer yang 

ada dalam penelitian ini dalah hasil observasi langsung dilapangan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html
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umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip. Adapun data-data didapatkan penulis berupa data dari studi 

pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah seperti buku, karya ilmiah, 

kamus, website dan lain sebagainya. 

1. Pemilihan Informan 

Informan adalah orang-orang benar-benar mengetahui dan atau 

terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat 

merangkum informasi penting dalam fokus penelitian. Untuk melakukan 

penelitian ini, penulis menyeleksi orang-orang atas dasar kriteria. 

Persoalan utama dalam menentukan kriteria dimana kriteria harus 

mendukung tujuan penelitian. 

Adapaun kriteria dipilih dalam penelitian ini adalah individu atau 

kelompok mengetahui dan memahami bentuk bentuk kursi teras serta alat 

dan bahan digunakan selama proses produksi. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka yang menjadi informan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengrajin mebel khususnya kursi teras. 

b. Karyawan atau tukang kayu. 

c. Pimpinan perusahaan mebel. 

2. Pemilihan lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting agar mendapatkan 

hasil penelitian sesuai harapan. Penelitian ini dilaksanakan tempat 

pengrajin mebel, show room, dan perusahaan mebel di Jepara. Penelitian 



43 
 

ini untuk memperoleh data atau informasi lebih lengkap. Dalam 

penulisan tugas akhir ini lokasi penelitian ada beberapa tempat sebagai 

sumber data, antara lain show room Gunung Mulyo, show room Iswa 

Arwana,  dan Pengerajin mebel Sumber Lancar. 

a) Gunung Mulyo 

Gunung Mulyo merupakan perusahaan mebel dirintis sejak 

tahun 1999,  memproduksi berbagai macam produk mebel diantaranya 

set kursi dan meja teras, set kursi dan meja taman, kursi santai, relief, 

patung, souvenir, kaligrafi dan lain-lain. Pemilik asli show room 

Gunung Mulyo adalah Bapak Saerozi, namun setelah beliau wafat 

kemudian dilanjutkan oleh putranya Andi Syaifudin. Gunung Mulyo 

selain menyetok barang juga menerima pesanan sesuai keinginan 

pembeli. Bahan baku paling banyak digunakan adalah kayu meh 

karena harganya lebih terjangkau, selain itu juga mengunakan bahan 

baku kayu jati dan mahoni. Perusahaan mebel Gunung Mulyo 

alamatnya berada di Jalan Sentra Industri no. 5 Mulyoharjo Rt 3 Rw 4, 

Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Hasil pengamatan dan 

dokumentasi yang telah diperoleh dari show room Gunung Mulyo 

antara lain: 
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Gambar 13. Kursi Teras Sabun  

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 

 

 

Gambar 14. Kursi Teras Daun  

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 
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Gambar 15. Foto bersama pemilik show room Gunung Mulyo 

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 

 

 

b) Iswa Arwana 

Perusahaan mebel dengan alamat di Jalan Paving Sentra 1 

Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Perusahaan 

tersebut memproduksi mebel dengan bahan baku kayu jati dan 

mahoni. Barang yang diproduksi berupa set kursi teras daun, set 

kursi teras bunga matahari, set kursi teras mickey mouse, set kursi 

teras kupu-kupu. Hasil pengamatan dan dokumentasi yang telah 

diperoleh dari show room Iswa Arwana antara lain: 
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Gambar 16. Kursi Teras Bunga Matahari 

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 

 

c) Sumber Lancar 

Merupakan perusahaan mebel didirikan sejak tahun 2006 

berada di daerah Desa Mantingan Rt 20 Rw 6, Kecamatan Tahunan, 

Kabupaten Jepara, melayani pesanan berbagai jenis produk mebel 

berkualitas lokal sesuai permintaan konsumen. Pengusaha ini selain 

memproduksi produk mebelnya sendiri juga memesan kepada 

pengerajin lalu memajangnya di show room miliknya, diantaranya 

adalah buffet, meja kantor, dan kursi teras. Konsumen terbanyak 

adalah dari Jakarta.  

Hasil pengamatan dan dokumentasi yang telah diperoleh dari 

perusahaan mebel Sumber Lancar antara lain: 
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Gambar 17. Kursi Teras Betawi  

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 

 

      

 

Gambar 18. Foto bersama pemilik perusahaan mebel Sumber Lancar 

(Sumber : Dokumentasi Nurul Hakim, 29 Oktober 2017) 

 

Dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya adalah pada show 

room Gunung Mulyo, dan lainnya hanya sebagai pelengkap data. 

Alasan yang mendorong penulis mengambil fokus penelitian pada 

show room Gunung Mulyo. 
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a. Produk yang diciptakan adalah kursi teras daun sedang tren di 

pasaran mulai tahun 2016. 

b. Menggunakan bahan baku kayu beranekaragam. 

c. Sesuai dengan konsep tugas akhir penulis yaitu kursi teras daun 

kuping gajah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode atau teknik 

pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Data interaktif 

berarti ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan 

sumber datanya. Teknik noninteraktif sama sekali tak ada pengaruh antara 

peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda, atau 

sumber datanya manusia. 

Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses 

penyidikan, maksudnya peneliti dapat membuat pengertian fenomena sosial 

secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara 

mempertentangkan, membandingkan, merepleksi, menyusun katalog, dan 

mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan itu merupakan penarikan 

sampel, untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dunia sosial, dan 

kegiatan dilakukan terus dan berulang oleh peneliti lapangan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 
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dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan metode literature, studi lapangan yang meliputi wawancara 

mendalam, dan observasi, serta metode kepustakaan. Hal ini sejalan dengan 

filosofi penelitian ilmiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan 

berinteraksi secara intensif dengan responden. Pengumpulan data pendukung 

dalam penelitian ini, digali dalam studi literature dan kepustakaan guna untuk 

melengkapi  data dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.  

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan 

karena pada penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi melibatkan 

partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 

mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian.   

Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 

dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Metode Literature 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mendapatkannya dari buku-buku referensi dan selain itu juga diperoleh 

dari majalah, catalog mebel, dan brosur-brosur yang dapat mendukung 
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serta dapat dijadikan landasan teori untuk pijakan dalam melakukan 

penelitiaan. 

 

2. Metode Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal 

ini penulis menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-

gejala diteliti secara langsung terhadap obyek penelitian dimana 

penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan 

meninjau aktifitas secara langsung. Pengamatan itu selanjutnya dapat 

dituangkan ke dalam bahasa verbal. 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber 

data berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta 

rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan sedang berlangsung. Kegiatan 

tersebut berkenaan dengan pengamatan konsep dan bentuk kursi 
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teras, proses produksi serta alat dan bahan digunakan dalam 

pembuatan kursi teras.  

Jenis observasi dilakukan penulis adalah observasi 

nonpartisipan (nonparticipatoy observation), dimana pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati 

kejadian, tidak ikut dalam kegiatan  . 

Adapun yang menjadi tempat observasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Gunung Mulyo 

Perusahaan  ini beralamat di Jalan Sentra Industri no. 5 

Mulyoharjo Rt 3 Rw 4, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. 

2) Iswa Arwana 

Perusahaan mebel dengan alamat di Jalan Paving Sentra 1 

Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara 

3) Sumber Lancar 

Merupakan perusahaan mebel yang didirikan sejak tahun 2006 

berada di daerah Desa Mantingan Rt 20 Rw 6, Kecamatan 

Tahunan, Kabupaten Jepara. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya 

jawab. Wawancara ini termasuk wawancara mendalam (in–depth 
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interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama.  

Wawancara yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Andi Syaifudin 

Beliau adalah pemilik show room Gunung Mulyo di 

Jalan Sentra Industri no. 5 Mulyoharjo Rt 3 Rw 4, Kecamatan 

Jepara, Kabupaten Jepara. Dalam wawancara diperoleh 

informasi pengerjaan produk mulai awal yaitu membuat desain 

dengan bentuk yang kreatif dan inovatif, jenis bahan dan 

kontruksi yang digunakan, alat digunakan selama produksi, serta 

pemasaran produk dihasilkan. Menurut beliau produk kursi teras 

sedang banyak digemari setahun terakhir sejak tahun 2016 

adalah kursi dengan sandaran berbentuk daun. Sedangkan 

produk cepat laku di pasaran adalah produk berbahan baku kayu 

meh karena harganya lebih murah dari pada kayu jati, sehingga 

harga produk menjadi lebih murah pula. Produk dengan 

berbahan baku kayu jati harganya bisa mencapai 2 kali lipat 

produk berbahan baku kayu meh. 
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2) Anto 

Anto adalah pemilik serta pengerajin mebel di 

perusahaan mebel Sumber Lancar.  Dalam wawancara dengan 

bapak Anto diperoleh informasi mengenai produk diciptakan 

serta daerah pemasarannya.  

3. Metode Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur bersumber dari buku-buku teks, jurnal 

ilmiah, majalah-majalah ilmiah, internet  maupun penelitian-penelitian 

terdahulu relevan dengan topik penelitian ini.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis, dan ilmiah ( Brannen dalam Sangadji, 2010: 198). 

1.   Reduksi Data 

          Menurut Miles dan Huberman dalam Sangadji, (2010: 199), reduksi 

data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan lapangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa reduksi data 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum 

data belum terkumpul. 

           Dalam proses reduksi penulis telaha melakukan pemilihan dan 

penyederhanaan guna mendapatkan data valid dan penting sesuai tujuan 
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penelitian serta pencegahan data penelitian melebar terlalu jauh dari objek 

diteliti. 

2.   Penyajian Data 

          Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah dalam bentuk naratif (Sangadji, 2010: 200). Dalam penelitian ini data 

disajiakan dalam bentuk naratif yang dibantu dengan matrik serta grafik data 

untuk membantu mempermudah dalam proses penyederhanaan dan seleksi 

data yang diperlukan. (Sangadji, 2010: 200). 

3.   Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

          Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai kegiatan dari konfigurasi 

utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung (Sangadji, 2010: 

210). Verifikasi dalam penelitian dilakukan sesuai dengan tingkat 

kepentingan data yang diperoleh. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil 

dari konsep desain yang diwujudkan dalam konsep desain meja kursi yang 

merujuk pada tujuan penelitian sebelumnya. (Sangadji, 2010: 210). 

 


