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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Dalam pembahasan bab tiga ini difokuskan kepada metode dalam 

membuat buku ilustrasi sebagai perancangan karya, serta data observasi sebagai 

data dan teknik pengolahan dalam perancangan Buku Ilustrasi Jaranan Dengan 

Teknik Vektor Sebagai Upaya Melestarikan Budaya Lokal Kediri. 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan telaah 

dokumen. Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang benar tentang 

kesenian tari kuda lumping Kediri dan wawancara tersebut dilakukan kepada para 

pelaku seni tari kuda lumping sebagai narasumber. Observasi dilakukan untuk 

mengamati objek dengan cermat. 

Menurut Denzin dan Lincoln, ciri dalam metode kualitatif adalah data 

yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, 

ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa 

sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian data 

dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap 

subjek selanjutnya dianalisis (Denzin & Lincoln, 2009: 2). 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penilitian 

ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan 

data adalah dengan, literatur cara wawancara, observasi, dan telaah dokumen. 

Setelah melakukan langkah diatas akan mendapatkan data sebagai langkah awal 

dalam pembuatan buku ilustrasi kuda lumping. Berikut hasi uraian dari 

pengumpulan data yang dilakukan: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati objek dengan cermat, 

dengan harapan mampu memahami objek yang diteliti. Observasi merupakan 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di 

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 

2013:145). 

Hasil observasi yang dilakukan dari beberapa buku ilustrasi anak-anak 

sebagai refrensi dalam pembuatan buku ilustrasi yang akan dibuat. Website, 

media sosial, dan obeservasi kepada pelaku seniman yang mempunyai sanggar 

bernama “Putro Khudo Taruno Wahyu Setyo Laras” pemiliknya bernama Bapak 

Umar, yang telah melakukan kegiatan berkaitan dengan kesenian kuda lumping 

atau jaranan. Di dalam forum tersebut banyak yang meng-upload, seperti foto dan 

video-video yang berkaitan dengan kesenian tari kuda lumping, untuk 

mengimplementasikan karakter-karakter atau tokoh dalam pementasan kuda 

lumping ke dalam bentuk karakter yang lucu agar diterima oleh anak-anak dengan 

menggunakan teknik vektor. Dalam hal ini ajakan untuk melestarikan kesenian 

tari Kuda Lumping dengan cara mengenal terlebih dahulu karakter kemudian 
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cerita awal mula terciptanya kuda lumping. Dengan dilakukanya observasi ini 

peneliti diharapkan akan mendapat informasi atau pengetahuan baru, untuk 

digunakan dalam pembuatan buku ilustrasi kuda lumping. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek atau informan (Yatim, 2001). 

Wawancara adalah alat pengumpul data yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian kualitatif, dengan wawancara penelitian melibatkan manusia subjek 

sehubungan dengan realitas atau gejala yang akan diteliti (Pawito, 2007:132). 

Wawancara akan dilakukan kepada pelaku seni tari, pengamat tari, peneliti seni 

pertunjukkan, serta beliau merupakan seorang dosen, yang bernama Bapak Peni 

Puspito. Bapak Peni Puspito telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang 

kesenian tari dan salah satu kesenian tari tersebut adalah kesenian kuda lumping 

atau jaranan tersebut. Sehingga peneliti mendapatkan informasi dari pihak-pihak 

yang sudah berkompeten di bidangnya dan memberikan data yang dapat 

digunakan untuk membantu penelitan dalam pembuatan buku ilustrasi kuda 

lumping. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat 

oleh manusia (Esterberg, 2002). Sugiyono, mengemukakan pendapatnya 

mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
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Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari 

seseorang. 

Dengan menggunakan catatan peristiwa serta tulisan yang berisikan data 

yang bermanfaat sebagai melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti. Hal ini 

bertujuan supaya data yang digunakan lebih terpecaya dan jelas. Pengumpulan 

data seperti foto-foto, video, media masa, blog , artikel atau arsip yang dapat 

dijadikan bukti, yang berkaitan dengan kesenian tari kuda lumping, sebagai 

pendukung dalam masalah yang sedang dibahas. 

 

3.3 Teknik Analisi Data 

Miles dan Huberman dalam teknik yang digunakan sesuai pada buku 

sosiologi (Pawito, 2007:105). Teknik ini terdari tiga tahap reduksi data, penyajian 

data mengumpulkan informasi-informasi yang penting terkait dengan masalah dan 

selanjutnya mengelompokkan data tersebut sesuai dengan topik masalahnya. 

Penyajian data, data yang terkumpul dan telah dikelompokkan disusun secara 

sistematis sehingga dapat melihat dan menelaah kajian data. Penarikan atau 

pengujian kesimpulan ditahap ini melakukan interprestasi data sesuai 

permasalahan dan tujuan penelitian setelah itu memperoleh kesimpulan dalam 

menjawab penelitian.  

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkrip wawancara, observasi atau interview, studi eksisting dan materi lainnya 

yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi 

tersebut dan memungkinkan penyajian yang sudah ditemukan. Sebagai landasan 
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analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif 

adalah analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Bogdan & Biklen, 

1982). 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Menurut Sarwono dan Lubis (2007:98-99) data dalam penelitian kualitatif 

bersifat dekriptif, bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian ataupun 

peristiwa yang kemudian akan dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Jika 

dilihat jenisnya maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer 

dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Berupa teks hasil wawancara yang diperoleh memlalui wawancara 

informan yang dijadikan sempel penelitian. Data dapat direkam atau 

dicatat oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Berupa data-data sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan 

cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data dalam bentuk 

mendengarkan ialah wawancara akan dilakukan kepada pelaku seni 

tari, pengamat tari, peneliti seni pertunjukkan, serta beliau merupakan 

seorang dosen, yang bernama Peni Puspito. Menurut Peni Puspito telah 
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memiliki banyak pengalaman dalam bidang kesenian tari dan salah 

satu kesenian tari tersebut adalah kesenian kuda lumping atau jaranan 

tersebut, yang telah memiliki pengalaman dalam bidang kesenian tari 

kuda lumping. Data dalam bentuk gambar ialah foto dalam halaman 

forum atau website yang meng-upload foto kegiatan kesenian tari kuda 

lumping. Dan data kombinasi antara suara, gambar ialah video yang 

menggambarkan alur dari kegiatan kesenian kuda lumping dari awal 

pembukaan hingga akhir dari pementasan.  


