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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pengolahan 

data serta proses penelitian perancangan buku wisata keraton Sumenep berbasis fotografis 

sebagai upaya mengenalkan peninggalan sejarah. 

3.1  Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peliti menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 

mendapatkan informasi dalam menyusun tugas akhir. Metode kualitatif digunakan dalam 

mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, studi literatur, observasi, dokumentasi, 

dan studi kompetitor. Desain penelitian kualitatif memiliki sifat fleksibel dan berubah-ubah 

sesuai kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat ilmiah dan 

juga sistematis layaknya penelitian kuantitatif sekalipun pemilihan sampelnya tidak seketat dan 

serumit penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak ditunjukkan untuk menarik kesimpulan 

atas suatu populasi melainkan untuk mempelajari karateristik yang diteliti, baik itu orang 

maupun sekelompok orang, sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang 

atau kelompok yang sedang diteliti tersebut (Jonathan Sarwono & Hary Lubis, 2007:97). Data 

dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, 

kejadian, ataupun peristiwa yang kemudian akan dianalisis. Jika dilihat dari jenisnya maka 

dapat dibedakan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara 

yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel penelitian. 

Selanjutnya data sekunder, berupa data-data yang sudah tersedia  dan dapat diperoleh peneliti 

dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Contohnya data berupa dokumen, 

pengumuman, surat-surat, billboard, dan lain-lain.  
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 3.2  Perancangan Penelitian 

 Dalam penelitian ini perlu adanya prosedur perancangan. Perancangan penelitian 

membantu peneliti dalam melakukan tahap-tahap apa saja yang akan dilakukan dalam 

melakukan penelitian ini agar terarah dan sistematis. Proses ini dilakukan agar meminimalisir 

kesalahan yang dilakukan oleh peneliti dan juga supaya hasil percangan dapat berhasil seperti 

yang diharapkan. Beberapa prosedur perancangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Riset lapangan, dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan informasi mengenai 

Keraton Sumenep. Cara ini dilakukan dengan observasi atau studi eksiting langsung ke 

Keraton Sumenep. Peneliti juga melakukan dokumentasi sebagai pendukung data atau 

informasi di lapangan. 

b. Analisis, dalam tahap ini peneliti melakukan analisis dari hasil pencarian informasi atau data 

yang diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan identifikasi masalah. 
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Gambar 3.1 Bagan Perancangan Penelitian 

      Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dari 

studi literatur lainnya. Data- data yang dikumpulkan mempunyai peranan penting untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan buku. 

a. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui 

daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap narasumber (subjek). Biasanya data 

bersifat kompleks, sensitif dan kontroversial. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 

tatap muka dan bisa melalui saluran telepon. Peneliti melakukan wawancara dengan 

Sufiyanto, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga 
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Kabupaten Sumenep, yang memiliki informasi lebih lengkap dan akurat mengenai Keraton, 

artifak, dan acara yang akan diselenggarakan. Wawancara juga dilakukan dengan Edy 

Setiawan (71 tahun) selaku budayawan Sumenep dan juga sebagai sutradara dari acara 

pergelaran adat keraton yang dilaksanakan tahun 2016. 

b. Observasi, merupakan kegiatan mendapatkan data atau informasi yang dilakukan dengan 

sengaja dan sistematis dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Observasi 

tidak hanyafs mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan observasi di area Keraton Sumenep dan 

juga museumnya. 

c. Studi literatur, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, artikel 

dan analisis ilmiah terdapat dalam jurnal atau majalah ilmiah melalui buku indeks yang 

terdapat di perpustakaan. Makalah ilmiah, konsep-konsep, landasan teoritis dan topik 

bahasan tertentu untuk memudahkan pihak peneliti dalam mencari bahan-bahan atau 

mendapatkan informasi tentang kegiatan relevan dengan pelaksanaan penelitian yang 

dikerjakan oleh yang bersangkutan (Ruslan, 2003:32). Dalam studi literatur, peneliti 

mempelajari buku-buku tentang Desain Komunikasi Visual, layout, percetakan, fotografi, 

metode riset dan buku pendukung lainnya. 

d. Dokumentasi,  tahap ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data 

dalam hal ini adalah foto dokumentasi yang juga akan digunakan untuk foto – foto karya 

dalam buku 

e. Studi Kompetitor, proses ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan kompetitor 

Keraton Sumenep, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Hal ini dilakukan 

untuk mencari tahu keunikan dari Keraton Sumenep itu sendiri. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data bisa dikatakan sebagai proses penjabaran data agar lebih sederhana ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisa untuk menggambarkan 

karakteristik, gejala, atau fungsi suatu populasi. Kegunaannya antara lain untuk menentukan 

karakteristik suatu desain, untuk membuat prediksi, untuk membuat estimasi persentase unit-

unit dalam suatu populasi yang menunjukan perilaku tertentu, untuk menggambarkan 

kelompok tertentu, dan untuk menentukan tingkatan dimana variabel-variabel yang diteliti 

berhubungan satu sama lain. Riset deskriptif biasanya digunakan untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan 5W+1H suatu permasalahan (Jonathan Sarwono & hary Lubis, 2007:54). 

 Setelah informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, baik data 

melalui wawancara, observasi, dokumenter, dan studi literatur. Selanjutnya data dan informasi 

tersebut akan dianalisi sesuai dengan prosedur metode analisis deskriptif sehingga didapatkan 

data yang valid dan relevan. Berdasarkan hasil tersebut, akan dibuat buku wisata Keraton 

Sumenep berbasisfotografi sebagai upaya mengenalkan peninggalan sejarah. 


