
 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian dari tugas akhir yang berjudul Pop Up Book Asma’ul 

Husna dengan tekhnik Lift The Flap sebagai media pembelajaran murid PAUD. 

adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut akan 

dilakukan. Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian mengambil 

lokasi Paud Islam Insan Cendekia di Kota Surabaya. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian Asma’ul Husna pada murid PAUD dimaksudkan untuk 

merancang visual Pop Up Book dengan tekhnik Lift The Flap. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.  Pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau 

peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007:5).     

Dalam menggalih suatu informasi, peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Karena metode kualitatif desainnya lebih fleksibel, dapat berkembang dan muncul 

dalam proses penelitian, serta bersifat umum. Tujuan metode penelitian kualitatif 

ini untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori 

baru, menggambarkan ralitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman 



 
 

 
 

makna. Peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data metode kualitatif ini 

melaui wawancara mendalam, dokumentasi dan pengamatan partisipan. Instrumen 

yang digunakan peneliti ini berupa buku catatan, rekaman, kamera, dan 

sebagainya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian merupakan mendapatkan data. 

Pada penelitian ini peniliti menggunakan metode kualitatif untuk mencari 

informasi dan menganalisis perancangan yang baik untuk diaplikasikan pada Pop 

Up Book Asma’ul Husna. 

`Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian. Metode penelitian ini lebih diutamakan dengan 

menggunakan teknik analisis mendalam in-depth analysis, yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat 

suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuannya dari 

metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori 

substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. 

Menurut Moleong (2007:6), metode penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 



 
 

 
 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

 

3.3.1 Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Untuk mendapatkan info, wawancara dilakukan kepada  Drs. Abd. Haris, 

M.Pd.I. seorang dosen Hukum Syariah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, 

yang bertujuan untuk mencari informasi-informasi lebih mendalam mengenai 

pembelajaran Asma’ul Husna yang tidak diketahui oleh masyarakat.  

 

3.3.2 Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang 

terpenting merupakan proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi atau 

pengamatan, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan terhadap obyek penelitian mengenai masalah dan fenomena yang 

diteliti. 



 
 

 
 

Disini peneliti melakukan pengamatan dengan turun langsung ke PAUD 

Islam Insan Cendekia di Jalan Kri Pulau Rani Blok E No. 31 Medokan Semampir, 

Sukolilo,  Kota Surabaya, Jawa Timur. Menemui Ibu Fedianty selaku ketua 

yayasan dan Ibu Ummi selaku kepala sekolah  untuk mencari apa saja visual 

Asma’ul Husna tersebut. Dan mencatat hasil observasi sehingga menjadi data 

acuan pembuatan analisis data dan perancangan karya. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain 

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen pada penelitian ini merupakan mengumpulkan data di 

Kementerian Agama Surabaya yang berupa foto-foto media pembelajaran 

Asma’ul Husna, dan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 

perancangan Pop Up Book Asma’ul Husna untuk pembelajaran murid PAUD. 

 

 

 



 
 

 
 

3.4 Unit Analisis 

Unit Analisis merupakan satuan yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 

komponen yang akan diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validasi 

dan reabilitas dapat terjaga. Karena peneliti terkadang masih bingung dalam 

membedakan antara sumber data, objek penelitian dan subjek penelitian. 

Unit analisis yang digunakan peneliti untuk meneliti subjek penelitian 

menggunakan teori Metode Kajian Sosiologi. Didalam wacana desain, kajian 

sosiologi tidak terpisah oleh permasalahan sosial diantaranya sosial-budaya. Pada 

penelitian yang dilakukan ini, unit analisis kajian sosiologi yang digunakan ialah 

gaya hidup baru, tumbuhnya nilai estetik modern, dan kebiasaan. 

3.4.1 Gaya Hidup Baru 

Gaya hidup baru merupakan salah satu cara untuk mencari data mengenai 

segala sesuatu tentang karakteristik dalam kehidupan suatu masyarakat, 

khususnya target market dari perancangan desain yang dibuat. Menentukan target 

market akan menentukan kelayakan suatu desain, sehingga perancangan suatu 

desain akan berbeda bagi masyarakat bergaya hidup modern. 

Pop up book merupakan salah satu media dalam mengajarkan suatu 

pembelajaran untuk masyarakat bergaya modern. Pesan yang disampaikan melalui 

pop up book akan lebih berinteraksi daripada buku umum. Asma’ul Husna 

merupakan ilmu Tauhid yang mendasar bagi umat muslim agar lebih 

mendekatkan dengan Sang Pencipta, Allah SWT. 

 



 
 

 
 

3.4.2 Tumbuhnya Nilai Estetik Modern 

Nilai-nilai estetik modern yang hadir di wilayah Hindia Belanda, secara 

histori tidak dapat dipisahkan dari peranan orang-orang Belanda yang berkarya di 

Indonesia, hal ini ditunjukan oleh bergantinya minat masyarakat pada gaya 

romantisme dengan kehadiran Art-Deco, dan gaya Modernisme. Karena, dalam 

perkembangan dunia seni dan ilustrasi, gaya gambar mengikuti gaya yang sedang 

populer pada jamannya. Dijaman ini suatu ilustrasi yang simpel, flat color, 

karakteristik yang lucu merupakan gaya seni dan desain yang mudah diterima 

oleh mayoritas masyarakat saat ini. Perkembangan ini diharapkan buku 

pembelajaran agama dapat menarik minat masyarakat modern agar tertarik dengan 

buku lagi melaui pop up book dengan ilustrasi flat design. Pada intinya, media 

pembelajaran ini untuk mengenalkan ilmu agama pada masyarakat. 

3.4.3 Kebiasaan 

Kebiasaan merupakan salah satu cara untuk mencari data mengenai segala 

sesuatu tentang karakteristik dalam kehidupan suatu masyarakat. Dari kebiasaan 

masyarakat ini kita bisa mengamati apa saja yang dilakukan oleh masyarakat. 

Disini peneliti melakukan observasi kebiasaan yang dilakukan oleh murid Paud 

saat proses belajar dikelas, dan cara guru menyampaikan informasi kepada murid 

Paud apakah penyampaian informasi mereka cocok untuk murid Paud atau tidak.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

a. Reduksi Data 



 
 

 
 

Suatu penyederhanaan transformasi data kasar berasal dari observasi 

dilapangan. Didalam reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dalam hal-hal 

yang mungkin ada hubungan dengan aspek penting dalam memproses 

perancangan pop up book. Lalu peneliti melakukan reduksi data yang menunjang 

penelitian dan membuang data yang tidak penting dibuang. 

b. Penyajian Data 

Menyusun data menjadi sedekimian rupa sehingga dapat memberikan 

kemungkinan suatu kesimpulan dan melakukan suatu tindakan. Dalam tahap ini 

didukung oleh pengumpulan data suatu informasi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi pada pihak terkait seperti guru agama dan Paud. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk memperkuat hasil reduksi yang menghasilkan kesimpulan. 

Sesudah data dan seluruh informasi terkumpul dan tereduksi kembali, kemudian 

dari data-data tersebut akan disajikan kedalam bentuk deskripsi. Setelah itu akan 

disimpulkan kembali setelah data-data yang saling berkaitan dikelompokkan 

sehingga berbentuk kelompok data. 

c. Penarikkan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Kesimpulan yang akan diperoleh dari data tersebut yang akan diperoleh dari 

data tersebut yang akan kaku dan meragukan maka kesimpilan tersebut perlu 

untuk dilakukan verifikasi. Tindakan yang dilakukan verifikasi merupakan dengan 

cara menengok kembali reduksi tampilan data dan reduksi data sehingga 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Melakukan tindakan mempelajari 

dan memahami kembali data-data hasil penelitian, dan meminta pertimbangan 



 
 

 
 

kepada berbagai pihak terkait tertentu data-data diperoleh lapangan untuk 

perancangan pop up book. 

 


