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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pembahasan dalam bab ini akan lebih terfokus kepada metode yang 

digunakan dalam perancangan karya, observasi data serta teknik pengelolahannya 

dalam Perancangan Buku Komik City Guide Kota Surabaya Guna Mengenalkan 

Pariwisata Surabaya. 

3.1 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, 

sebagaimana Moelong (1997:6) berpendapat bahwa, penelitian Kualitatif adalah 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang 

didapatkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, 

dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Pendekatan yang dimaksud diantaranya adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi eksisting dan kepustakaan. Penelitian ini dibatasi oleh waktu 

dan aktifitas, sehingga mengharuskan peneliti mengumpulkan informasi yang 

detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode 

waktu tertentu.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang didapat memiliki peranan yang sangat pentinguntuk  mengetahui 

keseluruhan permasalahan yang dihadapi dalam perancangan Buku Komik City 

Guide Kota Surabaya ini. Data yang diperoleh melalui  observasi dan pengamatan 
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langsung pada beberapa tempat wisata yang terdapat di kota Surabaya. Data ini 

digunakan untuk mengetahui konsep awal yang akan digunakan untuk pembuatan 

buku komik city guide kota Surabaya . 

Pada perancangan ini, digunakan  beberapa teknik pengambilan data guna 

menjawab permasalahan yang ada, antara lain : 

1. Observasi 

Observasi ( pengamatan ), merupakan proses pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis mengenai gejala – gejala yang ditelitipada metode ini dilakukan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai keadaan dan suasana di 

berbagai website wisata di Surabaya, terutama tempat pariwisata yang sulit di 

jangkau oleh masyarakat luas. 

Pengamatan tersebut meliputi keadaan tempat wisata, penempatan, serta 

kelebihan yang dapat diangkat tempat wisata itu sendiri. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung yang berfungsi untuk menggali informasi lebih 

mendalam mengenai tempat wisata di kota Surabaya terutama yang belum 

diketahui masyarakat luas. 

Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan data dalam jumlah yang 

banyak, untuk itu wawancara di lakukan secara langsung kepada beberapa pihak 

seperti,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya. Dalam hal ini 

wawancara akan menjadi data primer dari penelitian ini. 
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Wawancara akan diarahkan pada pertanyaan yang bersangkutan tentang 

tempat wisata yang menjadi icon kota Surabaya, data pengunjung dari tempat 

wisata, serta keunggulan dari tempat wisata tersebut, dan berbagai informasi 

pendukung penelitian lainnya. 

3. Kepustakaan 

Metode ini menggunakan literatur dalam menunjang semua data dan yang 

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh teori – teori dan 

mempelajari peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penulisan ini dan 

menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dugunakan 

untuk mendapatkan seluruh bukti yang berkaitan dengan tempat wisata yang ada 

si Surabaya, berupa foto, arsip, serta bahan – bahan tertulis yang berhubungan 

dengan perancangan buku komik ini. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Sebagai landasan analisis dalam data penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kualtitatif. Deskriptif yaitu penafsiran data yang dilakukan 

dengan penalaran yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Setelah data – 

data yang di butuhkan telah terkumpul, dilakukanlah pengelolahan atau analisis 

data yang mencakup reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, dan menyusun hipotesa 

kerja atau kesimpulan. 

Teknik reduksi data merupakan penyederhanaan jawaban – jawaban dari 

seluruh pertanyaan yang telah di ajukan kepada pihak – pihak berkait dalam 
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teknik pengumpulan data. Kategorisasi adalah upaya memilah – milah data yang 

diperoleh dengan mencari kesamaan. Selanjutnya di cari kaitan antara data yang 

satu dengan data yang lainya dalam proses sintesisasi. Selanjutnya, yang terakhir 

adalah membuat kesimpulan menjadi satu pernyataan yang menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Selanjutnya bedasarkan hasil analisis data tersebut  telah selesai dlaksanakan, 

maka dibuat beberapa rancangan komik city guide dengan cerita yang telah di 

tentukan. 

 

 

  

  

 


