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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pembahasan di metode penelitian yang digunakan dalam perancangan 

karya yaitu teknik pengumpulan data serta teknik pengolahannya dalam 

pembuatan buku Ilustrasi Batik Tulis Mangrove Pesisir Rungkut Surabaya sebagai 

upaya peningkatan brand awareness pada masyarakat Kota Surabaya.  

 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

 Peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk mencari informasi dan 

menganalisa yang terjadi pada masyarakat mengenai pengenalan Batik Mangrove 

di Surabaya.  

 Metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian umum. Metode penelitian yang menggunakan teknik analisis mendalam 

(in-depth analysis) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode 

kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan masalah yang 

lain. Tujuan yang diberikan bukan suatu ngeneralisasi, tetapi pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mempermudah perancangan ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantive dan 

hipotesis penelitian kualitatif. 
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 Data yang diperoleh memiliki peranan yang penting untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan Buku Ilustrasi Batik Mangrove di 

Surabaya, sehingga diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Data yang akan digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan 

digunakan untuk pembuatan Buku Ilustrasi Batik Mangrove di Surabaya. 

3.2.1 Observasi 

 Observasi adalah pengumpulan data dengan observasi langsung atau 

dengan pengamatan langsung. Metode ini adalah cara pengambilan data secara 

langsung tanpa bantuan alat standar lain untuk keperluan pengumpulan data. 

Pengamatan tergolong sebagai teknik pengumpulan data jika pengamatan tersebut 

mempunyai kriteria berikut ini : 

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi 

umum dan bukan diapaprkan sebagai suatu set yang menarik perhatian 

saja. 

Observasi mengenai Batik Tulis Mangrove di Surabaya untuk mengetahui 

informasi tentang Batik Tulis Mangrove, gambar ilustrasi yang digunakan dalam 

buku apa saja yang diperlukan untuk mendukung Brand Awareness Batik 

Mangrove, sehingga penulis melakukan observasi langsung ke tempat Galery 

Batik Tulis Mangrove Pesisir Rungkut Surabaya pada 26-27 September 2015 . 
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3.2.2 Wawancara 

Menurut Jonathan dan Hary (2007: 101), wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan 

interview guide (panduan wawancara). Metode wawancara ini dapat dilakukan 

dengan responden maupun melalui telepon. 

Proses wawancara dengan Ibu Lulut sebagai penemu batik dan pembatik 

sebagai narasumber wawancara agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

3.2.3 Studi Pustaka 

Menurut Moleong (2001: 113), Metode ini menggunakan pembahasan 

yang berdasarkan pada buku, literature, catatan-catatan, dan laporan yang 

bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk 

menggunakan teori-teori tertentu yang berhubungan dengan penulisan ini dan 

menunjang kebenaran (valid) data yang diperoleh di lapangan. Menggunakan 

literatur untuk data komparatif dalam menunjang semua data yang diperoleh dari 

berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh teori-teori dan mempelajari 

peraturan yang berhubungan dengan penulisan ini dan menunjabng keabsahan 

data yang diperoleh di lapangan.  

Sesuai dengan teori diatas, penulis mencari data menggunakan literatur 

yang meliputi desain komunikasi visual yaitu meliputi buku-buku, kamus dan 

internet yang memberikan informasi tentang desain komunikasi visual, Brand 

Awareness, ilustrasi, dan buku untuk mendukung pembuatan Buku Ilustrasi 

menggunakan teknik gambar Ilustrasi dan Brand Awareness di Kota Surabaya. 
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3.2.4 USP 

Menurut Miletsky dan Smith (2009: 3), USP (Unique Selling Proposition). 

Munculnya sebuah brand sebagai dasar untuk membedakan perusahaan, produk 

atau layanannya dengan perusahaan, produk atau layanan lainnya. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2006: 248), teknik analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan berkerja menggunakan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa 

yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya dicari kaitan antara data 

yang satu dengan data yang lainnya. Dan yang terakhir adalah membuat 

kesimpulan menjadi satu pertanyaan pada penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut tersebut selesai dilaksanakan, 

maka dibuat beberapa rancangan Buku Ilustrasi Batik Mangrove di Surabaya yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

3.3.1 Reduksi Data  

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui 

uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di 
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reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di 

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah 

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan 

jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan 

semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu  

dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis 

selanjutnya. 

3.3.2 Penyajian Data  

Menurut Miles dan Huberman (1992: 17), setelah data di reduksi, langkah 

analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta 

diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu untuk menjawab masalah penelitian.  

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian 

data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses 

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. 
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3.3.3 Menarik kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan 

pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara 

bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk 

narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 

 


