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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  penelitian kualitatif karena dalam 

pelaksanaannya menggunakan sebuah upaya seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke 

tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Di dalam laporan akhir 

penelitian kualitatif ini memiliki struktur yang fleksibel. Siapapun yang bergaya 

induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

persoalan (Jhon, 2015 : 5). 

3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang 

Fenomena Utama yang di eksplorasi di dalam penelitian, partisipan penelitian, 

dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini juga bisa menyatakan 

rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah 

“Teknis”penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif (Schwandt, 

2007) 
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3.3 Perancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan peneliti adalah rancangan penelitian deskripti. 

Desain atau Rancangan penelitian bisa diartikan suatu proses analisis pengumpulan 

data penelitian. Akan tetapi dalam arti luasnya rancangan penelitian itu meliputi 

proses dari perencanaan serta pelaksanaan penelitian. Sebenarnya rancangan 

penelitian itu adalah catatan yang menjelaskan semua prosedur dari penelitian sejak 

dari tujuan penelitian hingga analisis data. Pembuatan rancangan penelitian sendiri 

bertujuan agar penelitian bisa dijalankan dengan lancar. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan 

dalam kelancaran dan keberhasilan di suatu Penelitian. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan Peneliti di dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Observasi 

Yaitu ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku 

dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Di dalam metode Observasi 

yang digunakan oleh peneliti dilakukan di dalam area di lokasi Gedung Siola. 

Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat-baik dengan cara 

terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas di lokasi penelitian 

untuk bisa memperolah data yang valid dan relevan untuk perancangan Museum 

Surabaya yang ada di gedung Siola. peneliti dapat juga terlibat dalam peran-peran 

yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada 

umumnya observasi ini bersifat open-ended dimana peneliti mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan umu kepada partisipan yang memungkinkan partisipan 

bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. 

3.4.2 Wawancara 

Adalah peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadap-hadapan) dengan Ibu Resti selaku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Surabaya, mewawancarai Salah satu pihak Pengelolah Museum Surabaya (Cak dan 

Ning), serta seseorang yang ahli dalam sejarah transportasi Surabaya di Tempo 

Dulu. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-

pertanyaan yang secara umum tidak tersruktur dan bersifat terbuka (open-ended) 

yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis 

suara/bunyi. Masukkan juga prosedur pengumpulan data kreatif yang masuk di 

dalam kategori etnografi visual (Pink, 2001)dan juga mencakup kisah hidup, naratif 

visual metafora, dan arsip digital. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1. Reduksi 

Langkah ini menyaring data yang telah di peroleh di Wawancara, 

Observasi, Studi Eksisting, Studi Kompetitor dengan memilah-milah menyusun 

data tersebut kedalam jenis yang berbeda. 

3.5.2. Penyajian Data 

Satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah 

dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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Data yang disajikan harus sederhanaan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data 

juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan  mudah memahami 

3.5.3. Kesimpulan 

Di dalam tahap ini dilakukan penarikan data yang telah di reduksi dan 

diambil bagian yang penting di dapat data tersebut untuk menjadikan sebuah 

kekuatan di dalam penelitian Video Profil ini. 


