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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian agar lebih terfokus. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga dapat menjadi 

dasar dan sumber dalam penyusunan laporan Perancangan Buku Referensi 

Karakteristik Tata Rias Tari Surabaya Dengan Teknik Fotografi Sebagai Sarana 

Informasi Masyarakat Surabaya. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang berjenis kualitatif. 

Menurut Moleong (1988: 2) dalam buku Bogdan dan Taylor (1975: 5) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini mengarah pada latar dan 

individu secara utuh. 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986: 9) penelitian 

kualitatif merupakan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental pada 

tradisi tertentu bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya. Pendekatan yang 

dimaksud pada definisi tersebut diantaranya adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, dan kepustakaan. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui dua cara yaitu 

diantaranya adalah pertama data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

narasumber yang bersangkutan dengan melalui observasi dan wawancara. Data 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada salah satu guru dalam 

sanggar tari yang ada di Surabaya sebagai narasumber. Dan yang kedua data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data seperti 

halnya melalui buku, literatur, internet, jurnal, dan informasi lainnya. Data yang 

diperoleh melalui proses wawancara yang dihasilkan dari dokumentasi berupa 

foto dan berupa rekaman langsung dari narasumber yang bersangkutan. 

 

3.2.1 Data Primer 

Sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber asli atau tidak 

melalui media perantara) yaitu definisi data primer. Data primer dapat berupa 

hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode 

pada data primer ini menggunakan dua metode yaitu diantaranya adalah metode 

observasi dan metode wawancara. 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek dalam waktu 

periode tertentu serta mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal 

yang diamati merupakan metode observasi. Dengan pengamatan dan pencatatan 

langsung mengenai tari di Surabaya, terutama tari remo merupakan salah satu tari 

yang masuk dalam daftar perancangan buku referensi. Pengamatan tersebut 

meliputi apa saja tari yang terdapat pada kota Surabaya selain tari remo pada 
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umumnya, bagaimana karateristik pada setiap tari di Surabaya tersebut, 

bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tari yang ada di Surabaya. 

Dalam perancangan buku referensi ini observasi akan dilakukan pada sanggar 

laboratorium remo yang bertempat di Jalan Genteng Kulon No.7 Surabaya, Jawa 

Timur di Gedung Kesenian Cak Durasim Surabaya. 

2. Wawancara 

Peneliti guna mencari informasi yang diperlukan mengenai perancangan buku 

referensi karakteristik tata rias tari di Surabaya merupakan salah satu metode 

wawancara. Pada metode wawancara ini melalui proses tanya jawab secara lisan 

kepada narasumber yang bersangkutan, berfungsi untuk mencari dan 

mendapatkan informasi lebih jauh mengenai tari yang ada di Surabaya, apa saja 

nama tari di Surabaya, dan bagaimana karakteristik di setiap tarian tersebut, 

sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan 

mendalam dari berbagai perspektif (visual). 

Metode wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dalam 

jumlah banyak yang diperlukan, oleh sebab itu metode wawancara ini dilakukan 

secara langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti Ibu Doni selaku guru tari 

tradisional di sanggar prastika, Ibu Dini selaku guru tari tradisional di sanggar 

laboratorium remo, Ibu Indah selaku Kepala Jurusan Tata Kecantikan SMK 

Negeri 8 Surabaya, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai 

narasumber terpercaya yang paham tentang perkembangan tari di Surabaya. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain merupakan definisi dari 

data sekunder. Catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau 

data dokumenter yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

merupakan bukti data sekunder secara umum. 

1. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan seluruh bukti 

yang berkaitan dengan tari yang ada di Surabaya berupa foto, arsip, seluruh 

gambar tari di Surabaya serta pokok pembahasan dalam pembuatan buku referensi 

yang nantinya akan dicatat melalui bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan karakteristik tata rias tari di Surabaya adalah makna dari dokumentasi. 

Dalam metode dokumentasi ini sangat bermanfaat karena tanpa mengganggu 

objek penelitian. 

2. Studi Kompetitor 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada tahap ini adalah dengan 

membandingkan objek baik dari sisi kesamaan produk atau media yang telah 

digunakan untuk mempromosikan masing-masing objek. Dalam perancangan 

buku referensi karakteristik tata rias tari Surabaya ini harus mengetahui apakah 

sebelumnya sudah pernah ada buku referensi dari kompetitor terlebih dahulu 

seperti halnya buku dari Puspita Martha yang sudah memiliki buku referensi 

tentang tata rias sebagai media pembelajaran yang lebih unggul dan memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan kompetitor. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (1988: 88)  mendefinisikan bahwa analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja sebagai yang disarankan oleh data. 

Metode deskriptif  kualitatif digunakan sebagai landasan analisis data dalam 

penelitian ini. Deskriptif itu sendiri adalah penafsiran data yang dilakukan dengan 

penalaran yang berdasarkan pada data yang telah terkumpul. Terdapat tiga teknik 

analisis data kualitatif yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan (http://www.pengertianpakar.com/) 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan 

akhir dapat diambil merupakan definisi dari reduksi data. 

2. Penyajian Data 

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan adalah makna dari penyajian 

data. Berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan 

merupakan salah satu bentuk penyajian data kualitatif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini adalah salah satu teknik analisis data kualitatif. Hasil 

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Setelah mengambil 

tindakan maka akan didapatkan berbagai keyword yang dibutuhkan peneliti 
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untuk melakukan tahap selanjutnya dan digunakan sebagai konsep perancangan 

yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Setelah di dapat kesimpulan nanti akan dipakai untuk menyusun dan 

mendapatkan keyword yang akan dibuat untuk merancang visual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


