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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian yang akan dibahas pada bab ini lebih fokus pada metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, pemilihan data serta teknik pengolahan yang 

akan digunakan agar mendapatkan keyword yang dibutuhkan dalam perancangan 

karya buku pop-up Pembuatan Keris di Padepokan Brojobuwono Karanganyar 

dengan teknik v-folding sebagai media pembelajaran kepada anak-anak. 

3.1  Perancangan Penelitian 

 Perancangan penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara 

bertahap, yakni penelitian digunakan sebagai cara untuk menentukan langkah-

langkah dalam mengumpulkan data, mulai dari menentukan lokasi penelitian, 

jenis penelitian dan subjek penelitian. Sebagai cara untuk menyelesaikan 

permasalahan penelitian yang diangakat. 

3.1.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada metode analisis data yang termasuk 

penelitian kualitatif. Karena didasari oleh respon atau reaksi pada bentuk-bentuk 

dan verbal oleh pelihat atau khalayak sasaran dari Perancangan Buku Pop-Up 

Pembuatan Keris Di Padepokan Brojobuwono Karanganyar dengan Teknik V-

Folding Sebagai Media Pembelajaran kepada Anak-Anak. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

mengambil lokasi di SD Negeri 1 Jeruk Sawit yang beralamat di Desa Plesungan, 
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Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 57773 dan di 

baselan Padepokan Keris Brojobuwono.  

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa 

teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan Wawancara, Observasi, 

Dokumentasi, dan Studi Literatur. Sebelum teknik tersebut dijelaskan secara rinci, 

perlu ditegaskan disini bahwa yang sangat penting harus lebih dipahami oleh 

setiap peneliti adalah alasan mengapa teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh 

iformasi dan fokus pada masalah yang memerlukan teknik wawancara, 

memerlukan teknik observasi atau harus kedua-duanya dilakukan. 

3.3.1 Observasi 

Salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode 

penelitian kualitatif. Observasi atau pengamatan juga digunakan sebagai metode 

utama, disamping wawancara tak berstruktur, untuk mengumpulkan data. 

Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang 

sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan 

pengamatan, digunakan strategi nonintervensi. Oleh karena itu, pemakaian alat 

bantu perekam dan buku catatan jika diperlukan. Hanya dilakukan pada acara-

acara tertentu yang melibatkan banyak orang, bukan pada aktivitas individual 

(Bungin, 2010:138). 

Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan media pengenalan 

pembuatan keris yaitu melalui buku pop-up. Dalam langkah peneliti melakukan 

analisis secara langsung ke SD Negeri 1 Jeruk Sawit yang ada di Desa Plesungan, 
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Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Melibatkan 

pihak kepala sekolah, guru pendidikan seni budaya dan ketrampilan dan siswa SD 

Negeri 1 Jeruk Sawit. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya 

jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan 

penelitian (Hadi, 1993:193). Yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tak berstruktur. Dalam Day in the Field, Mallinowski menunjukkan 

sangat pentingnya wawancara tak berstruktur dalam melakukan penelitian 

lapangan dibanding wawancara berstruktur yang memiliki dua kelemahan yang 

diistilahkannya capital offense. Di samping itu, apabila esensi interaksi dalam 

wawancara lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding menjelaskan, 

maka harus digunakan wawancara tak berstruktur (Bungin, 2001:134). 

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, 

yakni mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi 

wawancara, dan mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). Wawancara yang 

peneliti lakukan ialah dengan mendatangi kepala sekolah dan guru pendidikan 

seni budaya dan ketrampilan di SD Negeri 1 Jeruk Sawit dan di Padepokan Keris 

Brojobuwono beserta para mpu pembuat keris dasar untuk menanyakan hal-hal 

berikut:  

a. Bagaimana anak-anak merespon tentang pengenalan warisan budaya 

Indonesia terutama pembuatan keris ? 

b. Bagaimana tingkat daya tarik minat baca anak terhadap pengenalan 

warisan budaya Indonesia terutama pembuatan keris ? 
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c. Bagaimana pendapat tentang buku pop-up pembuatan keris dibanding 

buku pembuatan keris pada umumnya? 

d. Apakah buku pop-up merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan 

minat baca anak-anak dan minat keinginantahuan anak-anak terhadap 

pengenalan warisan budaya Indonesia terutama pembuatan keris ? 

Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif buku pop-up 

tentang pembuatan keris sebagai media pengenalan untuk anak-anak. 

3.3.3  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 

2010:142-143). 

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambar mengenai 

pembuatan keris, sehingga karya yang akan dibuat tidak asal-asalan. Studi 

dokumentasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data mengenai 

pembuatan keris dan buku pop-up melalui buku ataupun data-data resmi yang 

diperoleh dari guru sekolah dasar seni budaya dan ketrampilan, dan ahli 

budayawan penggiat tosan aji. 

3.3.4  Studi Literatur 

Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan 

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode 

pengumpulan data ini mengacu pada studi terdahulu yang telah dilakukan 

terhadap objek yang sama sebagai referensi dalam mendapatkan pembeda dari 
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penelitian sebelumnya. Menurut Sugiyono, studi literatur ini berkaitan dengan 

kajian teoritis serta referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi literatur sangat 

penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan 

lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012:291). Dalam melakukan 

penelitian ini, penulis menggunakan telaah literatur pada buku berjudul Keris: 

Materi Muatan Lokal Bidang Kebudayaan dan ditulis oleh Unggul Sudrajat dan 

Dony Satryo Wibowo. Memberikan gambaran lain yang terdapat nilai 

kandungannya, yaitu dari proses pembuatan keris yang rumit dan membutuhkan 

kesabaran serta ketelitian. Bahwa pengrajin keris memiliki etika, estetika, dan etos 

kerja tinggi. 

3.3.5 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi 

ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis. Terjadi akibat dari perubahan 

persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Maka yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai pesaing dengan produk yang akan 

dibuat peneliti buat saat ini. Dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki pesaing sehingga dijadikan peluang untuk membuat 

keunikan produk, sehingga dapat menambah nilai lebih dalam menarik minat 

pembeli. 

Pada penelitian ini, studi kompetitor yang digunakan adalah judul buku 

Seri Pusaka Nusantara 6 dengan pengarang Aylawati Sarwono, Blindspot Studio. 

Buku yang diterbitkan oleh PT. Elex Media Kompotindo, Jakarta. Buku ini seperti 

buku pada umumnya, dan memiliki tema yang sama pada halaman tertentu yang 



50  

membahas pembuatan keris, hanya saja berbeda media yang digunakan, pada 

buku ini menggunakan media buku cergam atau cerita bergambar pada satu 

halaman saja, sedangkan media yang digunakan dalam penelitian adalah buku 

pop-up disertai pembuatan keris secara bertahap. Sehingga memberikan inovasi 

baru terhadap pengemasan buku pembuatan keris. Dimana, dalam buku ini 

dikemas secara sederhana dan bertahap. Seperti ketika proses pembuatan keris 

dimulai dari awal sampai akhir menjadi keris beserta warangka atau tempatnya.  

 

Gambar 3.1 Seri Pusaka Nusantara 6, Keris 

Sumber :www.booklikes.com 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitas yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung 

terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. 

3.4.1  Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantifikasi data. Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan memilih 
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data yang berkaitan dengan buku pop-up, cara menciptakan buku pop-up dan alur 

materi pendidikan pembuata keris yang akan dipakai. 

3.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan . 

Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menyajikan dalam bentuk 

skema perancangan desain buku pop-up yang akan menjelaskan tahap-tahap 

penciptaan buku pop-up dari pengumpulan data sampai pada tahap proses 

mendesain buku pop-up pembuatan keris sebagai pengenalan salah satu budaya 

Negara Indonesia. 
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3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan 

yang dilakukan peneliti dengan cara mengambil kesimpulan dari reduksi data 

mengenai buku pop-up, cara menciptakan buku pop-up dan pembuatan keris 

sebagai pengenalan salah satu budaya Negara Indonesia yang akan dipakai hingga 

mendapatkan keywords. 

 


