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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mendalam yang dapat mendukung perancangan 

buku Story photography Damar Kurung Sriwati Masmundari. 

  
3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode  Kualitatif  adalah  metode  yang  lebih  menekankan  pada  aspek 

 

pemahaman secara mendalam tehadap suatu masalah daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih 

diutamakan dengan menggunakan teknik analisis mendalam in-depth analysis, 

mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakni 

bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuannya 

dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah. Penelitian ini berfungsi memberikan kategori substantive 

dan hipotensi penelitian kualitatif. 

 
Menurut Sugiono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi 

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

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data  yang  diperoleh  memiliki  peranan  penting  terhadap  permasalahan 

yang timbul dalam perancangan buku Story photography lukisan Damar Kurung 

Sriwati Masmundari, sehingga memerlukan banyak data yang akurat agar hasil 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data ini digunakan untuk 

mengetahui konsep awal dalam perancangan buku Story photography. 

 
3.2.1 Observasi 

 

Observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

 

dengan mengamati objek penelitian mengenai masalah dan fenomena yang 

diteliti. Dengan melakukan pengamatan yang turun langsung ke lapangan untuk 

mencari dan mencatat hasil observasi yang sudah dimiliki dari beberapa 

narasumber sehingga dapat menjadi acuan pembuatan analisis data dan 

perancangan karya dengan baik. 

 
Dalam penelitian ini tempat yang dituju untuk melakukan observasi adalah 

kawasan pusat kota Gresik Jawa Timur karena kota Gresik merupakan lokasi atau 

tempat diselenggarakannya kegiatan budaya dan tradisi asli kabupaten Gresik, 

salah satunya kesenian Damar Kurung. Lokasi yang lebih spesifikasi adalah di 

kediaman keluarga Sriwati Masmundari yang berada di Jalan Gubernur Suryo VII 

Tlogopojok Gresik. Selain itu akan dilakukan observasi lanjutan di Jalan Sunan 

Giri III Kebomas Gresik yang lokasi tersebut merupakan tempat dimana Damar 

Kurung Institute berdiri dan tergelarnya Festival Damar Kurung 2016. 
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3.2.2 Wawancara 

 

Metode ini merupakan proses tanya jawab lisan secara langsung yang 

memiliki tujuan untuk mencari beberapa informasi lebih mendalam mengenai 

Damar Kurung Sriwati Masmundari yang belum banyak diketahui oleh 

masyarakat luas. Wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antar 

dua orang, dan salah satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang telah 

ditentukan sebelumnya, dan dilakukan dengan melibatkan pemberian dan 

menjawab pertanyaan. 

 
Dalam penelitian ini, pihak yang akan berinteraksi langsung untuk 

diwawancara adalah Bapak Nur Samaji selaku perwakilan pihak dari keluarga 

Sriwati Masmundari, Novan Effendy selaku pendiri Festival Damar Kurung, salah 

satu pengunjung acara Festival Damar Kurung 2016 beserta pihak dari Dewan 

Kesenian Jawa Timur. 

 
3.2.3 Studi Pustaka 

 

Dalam  metode  ini  pembahasan  yang  digunakan  sebagai  dasar  acuan 

berdasar pada buku, literatur, catatan dan laporan yang memiliki tujuan untuk 

memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan teori 

– teori tertentu yang berhubungan langsung dengan penulisan dan dapat 

menunjang keabsahan dan keaslian data yang diperoleh saat di lapangan. Pada 

metode ini juga menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan 

perancangan buku Story photography Damar Kurung Sriwati Masmundari, seperti 

penelitian terdahulu, buku jurnal dan artikel yang diperoleh dari website. 
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3.2.4 Dokumentasi 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan seluruh 

bukti otentik dari lapangan yang berkaitan dengan Damar Kurung Sriwati 

Masmundari akan berupa hasil wawancara, beberapa foto dan video tentang 

biografi sosok maestro Sriwati Masmundari dan sejarah Damar Kurungnya yang 

akan dicatat sebagai bahan pembahasan. 

 
3.3 Teknik Analisa Data 

 

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan 

menurut penggolongannya dalam bentuk pola, tema atau kategori (Esti 

Ismawati,2009:19). Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang 

disarankan oleh data. 

 
Berdasarkan analisa data tersebut selesai dilaksanakan, maka akan dibuat 

beberapa rancangan Story photography Damar Kurung Sriwati Masmundari yang 

sesuai dengan kriteria. 

 
3.3.1 Reduksi Data 

 

Reduksi   data   merupakan   bentuk   analisis   yang   menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak 

perlu diartikan sebagai kuantifikasi data (http://www.pengertianpakar.com/). 

 

 

http://www.pengertianpakar.com/
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Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dengan memilih data yang 

berkaitan dengan buku Story photography, cara menciptakan buku Story 

photography dan alur cerita yang akan dipakai dalam Story photography. 

 
3.3.2 Penyajian Data 

 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan (http://www.pengertianpakar.com/). 

 
Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan desain buku Story photography yang akan menjelaskan tahap-

tahap penciptaan buku Story photography dari pengumpulan data sampai pada 

tahap proses mendesain buku Story photography Damar Kurung Sriwati 

Masmundari. 

 
3.3.3 Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan  yang dilakukan peneliti  dengan  cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data mengenai buku Story photography, cara 

menciptakan buku Story photography dan sebagai media informasi yang akan 

dipakai hingga mendapatkan keywords, yaitu perancangan buku Story 

photography Damar Kurung Sriwati Masmundari sebagai Apresiasi Seni Lukis 

Tradisional Gresik. 

 

http://www.pengertianpakar.com/

