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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan. Dengan 

melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting 

dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan objek dan tujuan yang akan diambil. Lokasi penelitian 

yang ditetapkan peneliti berada di dua kota yaitu kota Jakarta dan kota Blitar. 

3.2  Penelitian Kualitatif 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian jenis kualitatif  itu sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cendenrung menggunakan analisis (Koentjaraningrat, 1993:89).  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara 

mendatangi lokasi-lokasi penelitian, yang bertujuan memberikan gambaran secara 

secara langsung mengenai objek yang di jadikan penelitian. 

3.3 Pengumpulan Data 

 Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara, 

dokumentasi, observasi, dan studi literature sehingga data dan informasi diambil 

dapat dipercaya dan terbukti. 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan bertanya jawab secara 

lisan dan bertatap muka langsung kepada sumber-sumber yang terpercaya pada 

bidangnya. Dengan melakukan wawancara, informasi yang didapat akan jelas dan 

terperinci. Wawancara akan ditujukan kepada pemilik dan pengurus dari lokasi 

penelitian yang telah ditetapkan tersebut yaitu kota Jakarta dan kota Blitar.  

Wawancara pertama berada di Hauwke Auto gallery yang ditujukan kepada 

Laurent Setjodiningrat selaku Operation Managers dari pemilik Hauwke Auto 

Gallery di Jakarta, yang kedua melakukan wawancara di kota Blitar dengan bapak 

Bambang Mardiono, beliau adalah keturunan ke Sembilan dari silsilah keluarga Ir. 

Soekarno sekaligus pemilik dari Istana Gebang di kota Blitar. Wawancara terakhir 

ditujukan kepada Jimmy selaku pemilik dari Jimmy Auto Gallery diJakarta. 

 Wawancara dengan bapak Laurent dan Jimmy mengenai asal usul mobil 

antik presiden Ir. Soekarno yang dimilikinya, mulai dari cerita sejarah dari mobil 

tersebut, keasliannya, dan surat-surat lengkap dari pemerintah. Kemudian 

wawancara dengan bapak Bambang Mardiono mengenai kepastian jumlah mobil 

presiden Ir. Soekarno yang telah ditemukan saat ini dan sejarah presiden Ir. 

Soekarno mendapat mobil tersebut.  

Wawancara yang dilakukan secara berulang-ulang pada sumber yang sama, 

dengan berbagai pertanyaan yang semakin terpusat dan mendalam. Pelaksanaan 

wawancara yang dilakukan ini antara lain, mengenai objek yang diambil, asal usul 

dari objek tersebut,   dan tempat dari objek wisata itu sendiri.  
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2. Dokumentasi 

Gambar 3.1 Dokumentasi Wawancara Dengan Laurent Dari Hauwke Auto 

Gallery 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Gambar 3.2 Dokumentasi Foto Bersama Bapak Bambang Mardiono di Istana 

Gebang Blitar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

Dokumentasi merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran 

dan situasi atau keadaan sebagai bukti peneliti benar-benar terjun ke lapangan. 

Dokumentasi biasanya dalam bentuk berupa foto dan video mengenai objek yang 

akan diteliti. 
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3.  Observasi 

 Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktifitas individu atau objek lain yang 

diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi 

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi 

nonpartisipan.  

 Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih 

jenis observasi terstruktur. Menurut Sugiyono (2008: 203), observasi terstruktur 

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan 

diamati, dimana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang variable apa yang akan diamati. Pedoman 

wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan observasi. Observasi yang dilakukan dengan mengamati tempat-

tempat terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengunjungi langsung dan 

mengamati apa saja yang ada ditempat tersebut. 

 Objek yang telah diobservasi adalah mobil antik Presiden Ir. Soekarno, 

lokasi penelitian, bukti-bukti keaslian mobil presiden Ir. Soekarno, dan foto-foto 

dokumentasi presiden Ir. Soekarno. 

4. Studi Literatur 

 Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, 

selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga 

diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan 
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penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi 

yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh.  

 Studi literatur yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku 

referensi, laporan-laporan, jurnal, internet, data statistik. Dalam penelitian ini, studi 

literatur digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang 

memperkuat dan saling berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat. 

  


