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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Perancangan Penelitian 

Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi mendalam yang dapat mendukung perancangan buku tutorial 

olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography sebagai upaya menyadarkan 

pola hidup sehat. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis kualitatif. 

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

mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai cara atau prosedur 

penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari 

lisan manusia dan serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini mengarah pada 

latar dan individu secara utuh. 

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

kualitatif merupakan ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar pada tradisi 

tertentu bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkupnya 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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3.1.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah Kajian Sosial 

Bidang Desain. Unit penelitian Kajian Sosial yang akan diambil dari pemikiran 

Victor Papanek bahwa desain mampu memecahkan masalah yang timbul pada 

masyarakat serta memiliki tanggung jawab sosial. 

3.1.3 Kajian Sosial Bidang Desain 

 Kajian Sosial Bidang Desain yang digunakan sebagai Unit Analisis 

menggunakan pemikiran dari Victor Papanek, Bahwa desainer pada proses 

merancang harus melihat perilaku sosial, seperti pada permasalahan kali ini, perilaku 

apa saja yang timbul pada masyarakat saat ini khususnya masyarakat pada usia 

produktif yang mrmiliki angka kematian semakin meningkat yang diakibatkan 

kurangnya aktivitas fisik seperti olah kebugaran tubuh serta pola hidup yang tidak 

sehat. Lalu solusi dan inovasi apa yang akan ditunjukkan kepada masyarakat 

khususnya masyarakat diusia produktif. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data  yang  diperoleh  memiliki  peranan  penting  terhadap  permasalahan yang 

timbul Perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story 

photography sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat, sehingga memerlukan 

banyak data yang akurat agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Data ini digunakan untuk mengetahui konsep awal dalam perancangan buku tutorial 

olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography. 
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3.2.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

suatu objek penelitian yang mengenai masalah dan fenomena yang sedang diteliti. 

Dengan melakukan pengamatan yang turun langsung ke lapangan untuk mencari dan 

mencatat hasil observasi yang sudah dimiliki dari beberapa narasumber sehingga 

dapat menjadi acuan pembuatan analisis data dan perancangan karya dengan baik. 

Dalam penelitian ini tempat yang dituju untuk melakukan observasi adalah 

tempat pusat olah kebugaran tubuh untuk mengamati personal trainer dalam berlatih 

mengolah kebugaran tubuhnya agar mengetahui langkah – langkah apa saja atau cara 

melatih kebugaran tubuh yang baik dan benar. Personal trainer yang dimaksud 

berasal dari Vertical Gym yaitu bapak Dimas Yuda 

Serta juga melakukan pengamatan disekitar lingkungan masyarakat dan 

tepatnya melihat benda apa saja yang ada disekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai 

inovasi atau alternatif media beban yang digunakan untuk melatih kebugaran tubuh. 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang merupakan proses tanya jawab secara 

langsung melalui lisan yang memiliki tujuan untuk mencari beberapa informasi lebih 

mendalam mengenai olah kebugaran tubuh cara melatihnya dan teknik dalam 

melakukannya yang baik dan benar serta manfaat yang didapat dari melatih 

kebugaran tubuh yang kebanyakan orang belum mengetahuinya.  
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Dalam penelitian ini, pihak yang akan berinteraksi langsung untuk 

diwawancara adalah Bapak Dimas Yuda selaku sebagai personal trainer pada salah 

satu pusat olah kebugaran tubuh di Surabaya yaitu Vertical Gym serta Ibu Indah 

Sriutami, SE, MM DISPORA kota Surabaya (Dinas Pemuda dan Olahraga). 

3.2.3 Dokumentasi 

Metode selanjutnya dalam pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan seluruh bukti otentik dari lapangan yang berkaitan tutorial olah 

kebugaran tubuh akan berupa hasil wawancara, beberapa foto dan video tentang 

wawancara dan teknik dalam melatih kebugaran tubuh yang baik dan benar yang 

akan dicatat sebagai bahan pembahasan. 

3.2.4 Studi Literatur 

Dalam  metode studi literatur ini pembahasan  yang  digunakan  sebagai  dasar 

acuan berdasarkan pada buku, literatur, catatan dan laporan yang memiliki tujuan 

untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan 

teori – teori tertentu yang berhubungan langsung dengan penulisan dan dapat 

menunjang keaslian data yang diperoleh saat di lapangan. 

Pada metode ini juga menggunakan berbagai literatur yang berhubungan 

dengan perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story 

photography, seperti penelitian terdahulu, buku jurnal dan artikel yang diperoleh dari 

website. 
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3.2.5 Studi Eksisting 

Pada tahap ini penulis membandingkan objek penelitian baik dari sisi 

kesamaan karya maupun media apa yang telah di gunakan untuk membuat karya dari 

hasil melakukan pengumpulan data. Perancangan buku Story Photography Damar 

Kurung Sriwati Masmundari sebagai apresiasi budaya seni lukis tradisional Gresik 

karya Kinanthi Arum Mustika Wardhani adalah salah satu kompetitor karena sama – 

sama membuat buku dengan teknik story photography, perbedaan dari karya Kinanthi 

Arum Mustika Wardhani adalah objek penelitiannya yang terdahulu objek 

penelitiannya budaya seni lukis tradisional sedangkan yang sekarang membuat buku 

tutorial olah kebugaran tubuh yang menggunakan teknik story photography dalam 

pembuatan buku tutorial tersebut. 

3.3 Teknik Analisa Data 
 

Teknik analisa data menurut Ismawati ( 2009 : 19 ) merupakan proses 

penyusunan data agar dapat ditafsirkan menurut penggolongannya dalam bentuk pola, 

tema atau kategori. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses 

pengorganisasian data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. 

Berdasarkan analisa data tersebut selesai dilaksanakan, maka akan dibuat 

perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

yang sesuai. 
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3.3.1   Reduksi Data 

Reduksi data merupakan teknik pengumpulan data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian mungkin sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat diambil. 

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dengan memilih data yang 

berkaitan dengan buku Tutorial dan buku story photography, cara menciptakan buku 

tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography dan alur cerita yang 

akan dipakai dalam buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story 

photography. 

3.3.2  Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan 

dan bagan. 

3.3.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan  yang dilakukan peneliti  dengan  cara mengambil 

kesimpulan dari reduksi data mengenai buku Tutorial dan story photography, cara 

menciptakan buku Tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

dan sebagai media informasi yang akan dipakai hingga mendapatkan keywords, yaitu 
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perancangan buku tutorial olah kebugaran tubuh dengan teknik story photography 

sebagai upaya menyadarkan pola hidup sehat kepada masyarakat. 
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