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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Perancangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mendalam yang dapat mendukung perancangan buku 

komik permainan tradisional. 

3.1. Metode Kualitatif 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. 

menurut Moleong didalam bukunya yang berjudul “Metodologi penelitian 

kualitatif“ (2001:7). Metode kualitatif merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental pada tradisi tertentu bergantung pada pengamatan manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya. 

Pendekatan yang dimaksud pada definisi tersebut diantaranya observasi, kuesioner, 

wawancara, dokumentasi, dan pengambilan data-data terkait.  

3.2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti 

dalam proses untuk mendapatkan data-data terkait tentang masalah yang ia teliti  

(Sare, 2007:117) 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam mencari hal yang 

berkaitan dengan permainan tradisional adalah melalui observasi, kuesioner, 

wawancara, studi literatur, studi kompetitor, dan dokumentasi. Data yang  diperoleh 

akan memiliki  peranan yang  penting  terhadap  permasalahan yang 
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timbul pada perancangan buku komik permainan tradisional dengan teknik digital 

painting untuk anak usia 6-12 tahun sebagai upaya pelestarian budaya, sehingga 

memerlukan banyak data yang akurat agar hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Data ini digunakan untuk mengetahui konsep awal dalam 

perancangan buku komik permainan tradisional. 

3.2.1  Observasi dan Wawancara 

Dalam penelitian ini akan digunakan observasi dengan melakukan tanya 

jawab dengan pakar permainan tradisional, dikarenakan objek observasi pada 

penelitian ini yang berupa permainan petak umpet dan benteng-bentengan sulit 

didapatkan, mengingat jarang sekali ditemui anak-anak yang memainkanya. 

Dalam penelitian ini, pihak yang akan berinteraksi langsung untuk 

diwawancara adalah Ibu Indah Sriutami, SE, MM selaku ketua KOTI (Komunitas 

Olahraga Tradisional Indonesia) dan selaku Kepala Bidang Olahraga Rekreasi dari 

DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga) kota Surabaya. Didalam pertanyaan pada 

wawancara tersebut, akan diajukan beberapa pertanyaan yang bersifat umum 

mengenai seputar permainan tradisional seperti; definisi permainan tradisional, 

manfaat permainan tradisional petak umpet dan benteng-bentengan bagi anak-anak, 

permainan apa saja yang digemari anak-anak, upaya apa saja yang pernah dilakukan 

untuk mengenalkan kembali permainan tradisional, dan lainya. 

3.2.2  Kuesioner 

Kuesioner sendiri merupakan sebuah metode pengumpulan data 

menggunakan perhitungan dari data yang diperoleh melalui angket / kuesioner yang 

disebarkan kepada responden (Umar, 2003:92). 
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Kuesioner akan disebar ke 50 siswa SDN Medokan Ayu 2, sebagai proses 

pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap 

buku komik permainan tradisional. Kuesioner tersebut akan dibuat dengan 

menerapkan skala guttman, skala gutman adalah sebuah metode kuesioner yang 

bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang tegas dari 

responden, dengan memberikan pilihan jawaban yang to the point seperti (Iya / 

Tidak, Setuju / Tidak setuju, Pernah / Belum pernah, dll). 

3.2.3  Dokumentasi 

Metode ini dilakukan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan seluruh bukti terkait dari lapangan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti (http://kbbi.web.id/dokumentasi).  

Data-data yang berkaitan dengan perancangan buku komik permainan 

tradisional yang berupa hasil wawancara, foto, video, dan hasil observasi 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, dokumen dan laporan yang memiliki tujuan 

untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan 

teori – teori tertentu yang berhubungan langsung dengan penelitian (Laksito, 

2014:31).  

Pada metode ini akan digunakan berbagai sumber literatur baik jurnal, buku, 

dan internet yang bertujuan untuk mencari data-data yang berhubungan dengan 

permainan tradisional yang diangkat, yakni petak umpet dan benteng-bentengan.  



23 
 

 
 

3.2.5 Studi Eksisting. 

Pada tahapan ini akan diterapkan proses perbandingan antara data penelitian 

terdahulu dan penelitian saat ini, salah satu yang menjadi objek pembanding dalam 

penelitian kali ini adalah “Penciptaan Buku Komik Sebagai Upaya Pengenalan 

Permainan Tradisional Kepada Remaja” oleh Rohry Dinda Pinasti karena kesamaan 

topik yang diangkat didalam penelitiannya. Perbandingan akan dilakukan dari 

menganalisa karya yang telah dibuat, baik permainan yang diangkat didalam buku 

komiknya, alur cerita, serta teknik yang digunakan dalam menciptakan buku 

komiknya.  

3.3. Teknik Analisa Data 

 Menurut Sugiyono didalam bukunya yang berjudul “metode penelitian 

kuantitatif kualitatif dan r&d” (2011:88). Teknik analisis data merupkan proses 

yang mencari serta menyusun data secara sistematis data-data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, studi literatur, dan observasi. Sehinga dapat mempermudah untuk 

diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, analisis data yang 

dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data diatas akan diolah secara sistematis. Prosedur yang akan 

digunakan dalam menganalisis data kualitatif  menurut (miles dan huberman, 1984) 

didalam buku Sugiyono, antara lain adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan 

Kesimpulan atau Verifikasi. 
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3.3.1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah sebuah rangkuman, rangkuman yang dilakukan dari 

pemilihan hal-hal yang terpenting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang cukup jelas sehingga 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. 

3.3.2. Penyajian Data 

 Setelah melalui proses reduksi data, maka langkah selanjutnya yakni 

penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. 

3.3.3. Kesimpulan Atau Verivikasi 

 Setelah melakukan metode redaksi data dan penyajian data, maka 

selanjutnya adalah menyimpulkan dan menverifikasi data-data yang diperoleh. 

Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara, dan akan dirubah ketika 

menemukan bukti-bukti yang lebih kuat. Tetapi jika kesimpulan yang diambil pada 

tahap awal memiliki dukungan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka 

kesimpulan yang dikemukakan tadi merupakan kesimpulan yang kredible. 
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3.4. Tahapan Perancangan 

Tabel 3.1 Tahapan Perancangan 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017 
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