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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian 

 Pada bab ini, akan membahas keseluruhan metode yang digunakan dalam 

merancang karya, pembahas akan melakukan metode-metode yang dgunakan untuk 

pengumpulan data serta teknik pengolahan data agar mendapatkan keyword yang 

dibutuhkan dalam perancangan buku katalog  Museum Kesehatan Surabaya 

menggunakan teknik fotografi sebagai upaya pengenalan wisata edukasi terhadap 

pelajar di kota surabaya. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelititan ini adalah menggunakan metode 

kualitatif metode yang tidak hanya sebagai jenis data tetapi berhubungan dengan 

analisis data yang diamati oleh peneliti. Sehingga peneliti dapat menemukan data 

yang ada dalam peramasalahan yang diteliti Sugiyono (2009: 15). 

 Menurut (Moleong 2001: 10) menjelaskan didalam penelitian kualitatif, 

peneliti harus mencari sumber untuk melakukan wawancara, karena dengan adanya 

wawancara peneliti dapat mengumpulkan hasil data yang akurat. Metode kualitatif 

sangat mengutamakan manusia sebgai sumber penelitian, karena mempunyai sifat 

sukarelawan jika terdapat peneliti yang ingin melakukan wawancara. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 

penelitian kualitatif akan mnyimpulkan data dari hasil penelitian berdasarkan fakta 

dan kebenaranya, dan menganalisa melalui konsep-konsep yang telah 

dikembangkan sebeleumnya 
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.3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang akan dijadikan penelitian yaitu Museum Kesehatan Surabaya 

yang berada di Jl. Indrapura 17 Surabaya. Karena bertujuan untuk pengenalan 

terhadap pelajar sma sebagai wisata edukasi. Sehingga remaja ini khususnya pelajar 

sma mengetahui sejarah yang harus diketahui di museum kesehatan.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2009 : 315) menjelaskan teknik pengumpulan data 

merupakan teknik wawancara secara mendalam (in-depht interview) tujuanya yaitu 

peneliti mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

menemukan makna atau solusi dari penelitian tersebut. Berikut ini adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini : 

3.2.1 Sumber Data 

 Untuk mengumpulkan data yang memiliki peran penting dan terwujudnya 

penelitian ini, maka sumber data yang dimiliki ada 2 jenis yaitu : 

a. Data primer 

 Menurut Umi Nrimawati (2008 : 98 ) data primer adalah data yang berasal 

 dari sumber asli atau pertama kali. Data ini tidak tersedia dalam bentuk 

 terkompilasi ataupun dalam bentuk file, data ini harus dicari secara langsung 

 melalui narasumber atau dalam istilah responden yaitu orang yang dijadikan 

 objek penelitian atau sebagai sarana mendapatkan informasi.Dalam 

 penelitian ini memahami tentang topik bahasan yang akan diteliti bisa 

 dijadikan sebuah narasumber yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

 Surabaya dan Museum Kesehatan Surabaya. 
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b. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

 dari sumber yang telah ada seperti buku-buku penunjang, website, artikel, 

 serta catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3.2.2 Wawancara 

 Menurut Moleong (1991 : 135) menjelaskan wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti (memberikan 

pertanyaan) dan narasumber (memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Dengan 

wawancara secara mendalam menggunakan wawancara bersama kepala pengurus 

Museum Kesehatan Surabaya S. Eni Rachmawati, S.Sos yang dianggap lebih 

mengetahui tentang bidang yang akan diteliti yaitu mewawancari sejarah museum 

kesehatan surabaya serta peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Kesehatan 

Surabaya. 

3.2.3 Observasi 

 Menurut (Nurkancana, 1986). Observasi adalah suatu cara untuk 

mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi yang dituju peneliti atau tidak 

langsung, dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis data-

data yang diperoleh dalam observasi merupakan bagian dari kegiatan pengamatan. 

 Dalam observasi ini, peneliti menggunakan observasi terbuka yaitu 

melakukakan pengumpulan data yang dinyatakan secara nyata kepada narasumber 

mengetahui seluruh rangkain yang ditanyakan peneliti mulai awal hingga akhir. 

Oleh karena itu kegiatan observasi yang akan dilakukan terkait dengan sejarah yang 

ada dimuseum kesehatan, data pengunjung, peninggalan benda di Museum 

Kesehatan yang berada di Jl. Indrapura 17 Surabaya. 
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3.2.4 Dokumentasi 

  Menjelaskan bahwa hasil dokumen yang terekam yang bersifat tertulis dan 

tidak terulis (flim) yang isinya menceritakan peristiwa di masa lalu. Dokumen yang 

digunakan pada penelitian ini berupa foto, serta data-data Museum Kesehatan 

Surabaya. Hasil dari observasi dan wawancara yang berupa foto dari dokumentasi 

yang dilakukan, Akan dapat dipercaya dan semakin menguatkan penelitian ini. 

3.2.5 Studi Literatur 

Menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan yang penting dimana setela 

peneliti menerapkan topik penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam 

penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari teori 

dan literatur yang berkaitan dengan perancangan buku fotografi katalog Museum 

Kesehatan Surabaya. 

3.2.6 Studi Kompetitor 

 Buku yang dirancangn ini akan memiliki perbedaan dari karya yang dibuat 

oleh orang lain, dalam hal studi kompetitor yang digunakan yaitu fotogarfi esai 

upacara adat grebeg besar yogyakarta sebagai upaya mempopulerkan filosofi 

budaya jawa. Yang membedakan dari studi kompetitor adalah merancang buku 

fotografi katalog museum kesehatan surabaya dengan tujuan mengenalkan pada 

remaja surabaya khususnya Pelajar Di Kota Surabaya agar mereka dapat teredukasi 

dengan penjelasan yang ada didalam buku katalog tersebut. 
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3.3 Teknik Analisa Data 

 Terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan yang dirancang sesuai dengan tujuan peneliti agar 

keputusan yang diambil. Dari teknik analsis data ini digunakan untuk mendapatkan 

suatu gambaran dengan jelas yang berkaitan pokok permasalahan yang diteliti. 

3.3.1 Reduksi Data 

 Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan merangkum hal-hal 

pokok yang akan dicari dari inti data-data yang diperoleh. Memilih dari data yang 

sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi, data berupa museum 

kesehatan Surabaya dari sejarah dan peninggalan benda museum kesehatan yang 

akan digunakan sebagai penelitian dan perancang karya. 

3.3.2 Penyajian Data 

 Langka selanjutnya setelah direduksi adalah penyajian data. Penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk skema pembutan buku fotografi yang akan 

menginformasikan tentang sejarah meseum kesehatan serta peninggalannya. 

3.3.3 Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan bisa berubah bila 

tidak ditemukanya  bukti-bukti yang kuat untuk pengumpulan data selanjutnya. 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengambil dari 

reduksi data mengenai komunikasi visual buku fotografi esai museum Kesehatan 

Surabaya serta menemukan konsep / keyword untuk perancangan buku ini. 
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3.4 Tahap Proses Pengumpulan Data 

 


