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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilakukan karena adanya suatu permasalahan. Permasalahan diteliti 

untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian 

diperlukan untuk mengetahui permasalahan dan menemukan jalan keluar dari 

permasalah tersebut. Pada umumnya, penelitian dikenal dalam dua pendekatan, 

yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan Agus Sachari, 

menyebutkan pendekatan penelitian di bidang desain berkembang ke tiga arah 

pendekatan secara umum, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan 

pendekatan multimetode. 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang diperoleh dari angket-angket 

yang dibagikan dan data yang diperoleh berupa angka-angka. Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang diperoleh dari pengamatan secara langsung 

terhadap objek dan data yang didapat berupa data verbal. Sedangkan pendekatan 

multimetode adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan 

pendekatan kualitatif. 

Kaitanya dengan penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif karena penyusun memerlukan data-data akurat 

dengan mengamati secara langsung objek yang harus diteliti. Selain pengamatan, 

penyusun juga melakukan pengumpulan. 

Data-data yang terkumpul dari informan serta data-data pendukung lainnya 

kemudian diolah oleh penyusun. Hasil kesimpulan tersebut yang kemudian 

dijadikan acuan dalam pembuatan desain kursi teras yang dibuat penyusun. 

Sehingga pemilihan jenis penelitian sangat penting bagi peneliti untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan peneliti dan mampu menghasilkan data yang 

akurat dan berguna bagi penyusun. 
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B.  Desain Penelitian 

penelitian disebut dengan desain penelitian. Rencana itu merupakan suatu 

skema menyeluruh yang mencakup sistem penelitian. Desain penelitian dibuat 

untuk menjadikan penelitian untuk menjawab pertanyaan hasil penelitian dengan 

valid dan objektif. 

Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah sebagai model 

pendekatan penelitian yang sekaligus juga sebagai rancangan analisis data. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif sehingga data yang 

didapatkan akan desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap yaitu: 

1. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah penelitian melakukan pengamatan dan 

kajian di tempat penelitian. Tujuan analisis data adalah mengatur urutan data, 

mengorganisasi ke dalam satu skema dan kategori, sehingga data dapat difahami 

dengan mudah. 

Kursi teras adalah jenis mebel yang sering kita jumpai ditoko showroom 

pasaran. Berbagi bentuk ukuran serta bahan telah digunakan bahkan mungkin 

tidak diketahui jumlah pasti bentuk dan variasinya. Ukuran, bahan dan jenis 

finishingproduk tersebut akan dijadikan perbandingan dan masukan dalam 

membuat keputusan desain. 

2. Perencanaan 

Kegiatan tahap ini adalah analisis standar sarana dan prasarana, penyusun 

rancangan penelitian, dan penetapan tempat sasaran penelitian. 

3. Pelaksanaan 

Pada tahap ini penelitian sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai 

human instrument  mencari informasi data, yaitu observasi pada perusahaan atau 

showroom mebel dan perajin yang memproduksi kursi teras. Selain itu penelitian 

juga menganalisis aktifitas proses produksi mebel, bahan dan alat yang digunakan 

serta model dan bentuk kursi teras yang diproduksi 
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1. Evaluasi 

Semua data hasil observasi dari perusahaan, showroom mebel dan perajin 

mebel dievaluasi sehingga mendapatkan hasil analisis data observasi berupa 

kebutuhan bahan dan alat yang digunakan selama produksi dan model atau bentuk 

kursi teras yang dihasilkan dalam proses produksi. 

C.  Fokus Penelitian 

Untuk membatasi penelitian agar tidak melebar sampai ke permasalahan 

lain, dibutuhkan fokus penelitian. Fokus penelitian ditujukan agar penyusun dapat 

fokus dalam menelitian dan mencari data-data serta tidak keluar dari desain 

penelitian yang telah dirancang. 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemilihan informasi dan 

pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pemilihan informan difokuskan pada 

perajin pembuat kursi teras, perajin rotan dan perajin bambu, serta pemilik teras 

rumah. Sedangkan data-data difokuskan pada pembuatan kursi teras, pemakaian 

bahan baku rotan, pemakaian bahan baku bambu serta analisis teras rumah. 

Waktu juga menjadi fokus penelitian, karena menurut Arikunto,(2010: 

24), penggunaan sampling waktu sangat penting dipertimbangkan karena sering 

kali terjadi peneliti merasa terlalu asyik melakukan wawancara sehingga lupa 

waktu. Sehingga waktu menjadi fokus tersendiri untuk membatasi lamanya 

penyusun melakukan wawancara. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi 

naratif, kalaupun ada angka, angka tersebut dala hubungan suatu deskripsi. Dalam 

pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada 

generalisasi. 

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

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



31 
 

 
 

tempat dan sebagainya. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang 

menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. 

Data yang digunakan dala penelitian ini meliputi: data primer dan data 

sekunder. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (1999: 149). Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang ada dalam penelitian ini 

adalah hasil observasi langsung dilapangan. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunderumumnya berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dala arsip. Adapun data-

data yang didapatkan penulis berupa data dari studi pustaka yang berkaitan 

dengan rumusan masalah seperti dari buku, karya ilmiah, kamus, website, blog 

dan sebagainya. 

1. Pemilihan Informan 

Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat 

langsung dengan fokus yang penting dalam fokus penelitian. Untuk  melakukan 

penelitian ini, penulis menyeleksi dari sumber informasi atas dasar kriteria. 

Persoalan utama dalam menentukan kriteria dimana kriteria harus mendukung 

tujuan penelitian. 

Adapun kriteria yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah individu atau 

kelompok yang mengetahui dan memahami bentuk-bentuk rak buku serta alat dan 

bahan yang dugunakan selama proses produksi. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka yang menjadi informan adalah sebagai 

berikut: 

a. Tempat produksi atau toko (showroom) mebel. 

b. Pegawai tukang kayu 

c. Pemilik atau pegawai showroom mebel. 
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2.  Pemilihan Lokasi atau Tempat 

Pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting agar mendapatkan hasil 

penelitian sesuai harapan. Penelitian ini dilaksanakan tempat pengrajin mebel, 

showroom atau perusahaan mebel. Penelitian ini untuk memperoleh data atau 

informasi yang lebih lengkap dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar 

maksimal. Penelitian tersebut fokus penelitiannya pada Mebel Tiga Putra dan 

Mulia Abadi Furnitur. 

Alasan yang mendorong penulis mengambil fokus penelitian pada toko mebel 

(showroom): 

a. Mendapatkan informasi jelas secara langsung. 

b. Produk yang diperoleh berbagai macam-macam bentuk model mebel terutama 

kursi teras. 

c. Mengetahui bahan baku kayu beranekaragam. 

d. Mengetahui berbagai jenis-jenis finishing. 

a. Mulia Abadi Furnitur 

Merupakan perusahaan mebel yang memproduksi berbagai macam produk 

mebel diantaranya set kursi dan meja tamu, rak buku, almari, rak hias, set kursi 

dan meja dan kursi taman. Asrukan Jaya Furnitur tidak menyetok barang 

melainkan membuat produk sesuai pesanan/keinginan pembeli saja.Perusahaan 

mebel Mulia Abadi Furniturberada di Jl. Raya Sunan Mantingan,Tegalsambi, 

Tahunan, Jepara. Hasil pengamatan dan dokumentasi yang telah diperoleh 

dariMulia Abadi Furnitur antara lain:  
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Gambar 13. Kursi Teras Parabola 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 7 Juli 2017) 

 

Gambar 14. Kursi Teras Jepang 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 7 Juli 2017) 
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Gambar 15. Kursi Teras Mangkuk 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 7 Juli 2017) 

 

Gambar 16.Foto bersama pemilik CV. Mulia Abadi Furniture 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 7 Juli 2017) 
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b. Mebel Tiga Putra 

Merupakan perusahaan mebel yang memproduksi berbagai macam produk 

mebel yaitu dari berbagai macam model kursi teras.Mebel Tiga Putratidak 

menyetok barang melainkan membuat produk sesuai pesanan/keinginan pembeli 

saja.Showroom Mebel Tiga Putra  berada di Jl. Mlonggo-Bangsri Km.05, RT. 15 

RW 03Jambu Timur, Mlonggo, Jepara. Hasil pengamatan dan dokumentasi yang 

telah diperoleh dari showroomMebel Tiga Putraantara lain:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Kursi Teras Anggur 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 7 Juli 2017) 
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Gambar 18.Kursi teras bumerang 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 9Juli 2017) 

 

Gambar 19.Stacking Bench 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 9Juli 2017) 
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Gambar 20.Kursi teras mangkok jati 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 9Juli 2017) 

 

Gambar 21.Folding Chair 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 9Jui 2017) 
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Data yang diperoleh selanjutnya akan dijadikan sebagai data primer yang 

akan digunakan untuk memahami dan memperjelas masalah yang sedang diteliti 

beserta komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. 

Pemahaman terhadap permasalahan akan membantu dalam proses pembuatan 

keputusan dan alternatif keputusan yang lain, selain membantu mendefinisikan 

dan mengembangkan masalah data-data tersebut juga diharapkan memberikan 

solusi permasalahan yang sedang diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu 

kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 

penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), 

dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan 

teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Gambar 22. Foto bersama pemilik CV. Tiga Putra 

(Sumber :Dokumentasi Sururi, 9Juli 2017) 
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Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data 

mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan 

reliable. 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian 

yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan 

kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliabel, 

apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan 

datanya. 

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang 

sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan 

tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, 

akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. 

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan 

penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan 

yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, 

informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 

Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya 

mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang 

diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang 

dikumpulkan haruslah data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan 

benar, instrumen pengumpulan datanya pun harus baik agar dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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1. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, 

bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi 

seseorang. 

Teknik observasi dalam pengertian psikologi meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto, 1996: 145) sehingga observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, peraba, dan pengecap. Teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung (melalui 

rekaman gambar dan suara). 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk tugas akhir, penulis 

melaksanakan pengamatan secara langsung di tempat-tempat pengrajin mebel, 

showroom, yang berhubungan dengan produk yang penulis rancang, diantaranya 

yaitu: 

a. Observasi mengenai produksi meja kursi teras 

Observasi mengenai produksi meja kursi teras dilakukan untuk 

mendapatkan data dan fakta-fakta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses 

produksi yang terdiri atas : desain, pembahanan, pemotongan, penghalusan, 

penyetelan, pengamplasan,  finishing, quality control, serta cara dan teknik dalam 

memproduksi berbagai produk mebel terutama meja kursi taman dengan baik. 

Observasi tersebut dilakukan di Jepara, yaitu di CV. Tiga putra, yang beralamat di 

Jl. Mlonggo-Bangsri, RT. 15 RW.03Jambu, Mlonggo, Jepara. 

b. Observasi mengenai perkembangan produk mebel 

Observasi mengenai perkembangan produk mebel terutama produk meja 

kursi teras diarahkan untuk menggali informasi mengenai produk mebel yang 

sedang digemari konsumen, minat/permintaan konsumen dari waktu ke waktu 

akan produk mebel, dan perkembangan desain mebel terutama mengenai produk 
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meja dan kursi teras. Observasi tersebut dilakukan di Mulia Abadi di Desa Tegal 

sambi, jl. Sunan Mantingan. 

c. Observasi mengenai kayu mahoni 

Observasi mengenai kayu mahoni dilakukan untuk mendapatkan sejumlah 

data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kayu mahoni, yang dimulai dari 

penebangan, pemilihan kayu yang baik, pengeringan, pengawetan, hingga proses 

pengolahannya. Lokasi yang dijadikan obyek observasi adalah di daerah Jepara. 

Tepatnya di Kholik Furnitur yang beralamat di RT.13 RW.03, Desa Jambu Timur, 

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian (Emzir, 2010: 50). Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat 

ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media 

telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain 

sebelumnya. 

Byrne (2001) mengungkapkan agar sebelum memilih wawancara sebagai 

metoda pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan 

penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan. 

Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang 

digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara. 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan wawancara terhadap subyek penelitian 

dengan pokok pertanyaan terkait proses produksi mebel teras, ragam jenis, visual, 

estetika, motif serta makna simbolis. Adapun subyek penelitian yang 

diwawancarai adalah: 
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a. Pengrajin industri mebel teras 

Harjanji merupakan informan yang merupakan pengrajin/tukang kayu dari 

CV. Tiga Putra. Beliau menjelaskan alur/proses produksi mebel teras secara detail 

yang dimulai dari proses membeli kayu di TPK (Tempat Pelelangan Kayu), 

penggergajian, pengovenan, pembahanan, pemotongan, penghalusan, penyetelan, 

pengamplasan, finishing, quality control, serta cara dan teknik dalam 

memproduksi berbagai produk mebel terutama meja kursi taman dengan baik. 

Informasi tersebut sangat penting untuk menggali informasi terkait proses 

produksi suatu produk mebel dengan baik. 

b. Pelaku industri mebel teras 

Informan yang di mintai keterangan adalah Bapak Ahmad dan Bapak 

Asrukan, beliau berdua merupakan pelaku/pemilik perusahaan mebel di Jepara. 

Bapak Ahmad selaku pemilik Mulia abadi Furnitur membuat berbagai macam 

furnitur dari antique mebel, classic mebel, garden set dan winter garden, dimana 

desain dipengaruhi oleh permintaan dari buyer itu sendiri, buyer dari Mulia Abadi 

Furnitur berasal dari dalam dan luar negeri.  

Sedangkan informan yang lain adalah Bapak Asrukan, beliau juga pelaku 

industri mebel garden, dari beliau didapati informasi perkembangan desain dan 

tingkat permintaan konsumen dari awal beliau mendirikan mebel tahun 1990 

hingga sekarang. Menurut beliau perkembangan desain mebel di Jepara tidak 

mengalami perkembangan yang berarti dan cenderung monoton (sama). 

Sedangkan tingkat permintaan konsumen dari awal beliau mendirikan perusahaan 

mebel tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun, hal tersebut 

dapat dilihat dari perusahaan mebel sejenis di Desa Sinanggul yang gulung tikar 

karena keterbatasan modal. 

c. Pelaku industri kayu mahoni 

Ali Maksum merupakan pelaku industri mebel sekaligus supliermebel di 

Jepara, baik untuk furnitur ataupun bangunan. Kemudian Suparman merupakan 

pemilik Semoga Jaya Furnitur. Suparman banyak berperan dalam pengolahan 
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kayu, terutama desain dan produksi mebel, sehingga pengalaman dalam memilih 

dan mengolah kayu sangat penting untuk diketahui. 

3. Penggunaan Dokumen 

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berati mengajar. 

Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986: 38) seringkali 

digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis  

bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, 

peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian 

kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat 

perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk 

menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertianya yang lebih luas 

berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik 

itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. 

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University college Lodon, (1997:104 

) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama  dalam arti luas, 

yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan;  kedua 

dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam 

arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, 

seperti surat perjanjian, undang-undang konsesi, hibah dan sebagainya. 

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa 

dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, 

baik berupa sumber tertulis, film,  gambar (foto), dan karya-karya monumental, 

yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia 

atau human resources, melalui observasi dan  wawancara. Akan tetapi ada pula 

sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen, foto dan 

bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, 

posisinya dapat dipandang sebagai “nara sumber” yang dapat menjawab 

pertanyaan; “Apa tujuan dokumen itu ditulis? Apa latar belakangnya? Apa yang 
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dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti? Dalam keadaan apa dokumen itu 

ditulis? Untuk siapa? dan sebagainya”.(Nasution, 200: 86). 

Menurut Sugiyono (2008: 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ 

menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada 

diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ in most tradition of qualitative 

research, the phrase personal document is used broadly lo refer to any first 

person narrative produce by an individual which describes his or her own 

actions, experience, and beliefs”. Yang artinya "Dalam kebanyakan tradisi 

penelitian kualitatif, ungkapan dokumen pribadi digunakan secara luas mengacu 

pada narasi orang pertama yang dihasilkan oleh individu yang menggambarkan 

tindakan, pengalaman, dan keyakinannya sendiri". 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen 

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semua itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian. 

Ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam 

penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution (2003: 85) : a) Bahan 

dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai b) penggunaan bahan ini 

tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya c) banyak 

yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang 

berguna bagi penelitian yang dijalankan d) dapat memberikan latar belakang yang 

lebih luas mengenai pokok penelitian e) dapat dijadikan bahan triangulasi untuk 

mengecek kesesuaian data dan f) merupakan bahan utama dalam penelitian 

historis. 

 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). 
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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 yang benar-benar valid dan penting sesuai tujuan 

penelitian serta pencegahan data penelitian melebar terlalu jauh dari objek yang 

tengah 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 membenatu 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 mejakursi yang merujuk pada tujuan 

penelitian sebelumnya. (Sangadji, 2010: 210). 

 

 

 

 


