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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metoda Penelitian 

Pembelajaran keramik berbasis potensi lokal merupakan usaha 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam segi kerajinan daerah 

(local genius). Pada hakekatnya kebudayaan daerah tumbuh dan berkembang 

didasarkan kepada para seniman/ kriyator  daerah itu sendiri. Untuk itu perlu 

adanya regenerasi dari para pelaku seni tersebut sehingga eksistensinya tetap 

terjaga. Usaha untuk melestarikan kebudayaan tersebut dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara,  salah satunya adalah komunitas atau daerah seniman 

tersebut dijadikan suatu sumber belajar bagi siswa untuk mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan secara real (nyata). 

Pembelajaran keramik dengan berbasis potensi lokal yang dilakukan di 

Purwakarta merupakan suatu penelitian untuk mengkaji sejauh mana keefektifan 

dengan cara belajar yang memakai komunitas perajin sebagai sumber belajar 

(objek pembelajaran). Untuk mencapai sasaran yang diharapkan atau jawaban 

yang jelas maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

karyawisata. Penggunaan pendekatan ini  dimaksudkan untuk memperoleh 

kejelasan dan gambaran mengenai lingkungan budaya sebagai sumber belajar bagi 

siswa tingkat SMP di Purwakarta, khususnya di SMP 2 Pasawahan. 

Penggunaan  pendekatan yang tepat merupakan faktor keberhasilan dalam 

penelitian ini, dengan memilihnya  pendekatan  kualitatif dimaksudkan untuk 
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mengetahui bagaimana siswa SMP memahami dan mengetahui keberadaan 

kerajinan keramik yang ada di Plered.  

Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Dini, 2000: 134) 

lebih dikenal dengan “sebutan naturalistik fenomologis” sesuai dengan 

karakteristik masalah yang dikaji yang disasarkan pada kajian deskriptif evaluatif 

yaitu mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk 

laporan dan uraian, penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik 

walaupun tidak menolak data kuantitatif. Hal tersebut sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Nasution (1992 ; 9). 

Pada hakekatnya penelitian kualitatif untuk mengetahui orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami  bahasa 

dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar, sehingga menuntut sipeneliti untuk 

turun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama ( Nasution, 1988: 5). Penelitian 

kualitatif lebih difokuskan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek, berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara menyeluruh 

dengan suatu penjelasan melaui kata-kata  atau bahasa pada sutau konteks khusus 

yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai merode ilmiah (Moleong, 2006: 6). 

Nana Sudjana dan R. Ibrahim (1989: 195) mengemukakan lima ciri pokok 

penelitian kualitatif, yaitu (1) penelitian kualitatif menggunakan lingkungan 

alamiah sebagai sumber data langsung; (2) penelitian kualitatif sifatnya deskriptif 

analitik; (3) tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil; (4) 

penelitian  kualitatif sifatnya induktif; (5) penelitian kualitatif mengutamakan 

makna. Penelitian kualitatif pada dasarnya untuk menghasilkan grounded theory, 
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yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis, berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. 

Selain metode di atas yang  dapat menjawab memecahkan masalah tersebut, 

dapat pula menggunakan metode studi kasus, karena penelitian studi kasus sangat 

tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan ‘ 

bagaimana’ dan ’ mengapa’ terhadap sesuatu yang diteliti, melalui pertanyaan 

penelitian yang demikian, substansi mendasar yang terkandung di dalam kasus 

yang diteliti dapat digali dengan mendalam. 

Penelitian Studi kasus (case study), penelitian yang yang lebih 

memfokuskan kepada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu 

kasus. Mendapatlkan data dapat diperoleh  dari informasi semua pihak yang 

kompeten/ atau dari berbagai sumber yang mendukung. Lebih lanjut Arikunto 

(1986) yang dikutif dari  Budi, berpendapat bahwa metode studi kasus  merupakan 

jenis pendekatan deskriptif, penelitiannya dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala dengan 

daerah atau subjek yang sempit. 

 Pemilihan metode kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana mengenal, memahami, mengaprsiasi, para siswa 

terhadap keberadaan kerajinan keramik yang ada di daerahnya dan sekaligus 

merupakan kebudayaan daerah (local genius), yang perlu dipertahankan dan 

dikembangkan.  

 Menurut Yin (dalam Budi: 2009) penelitian studi kasus adalah metode 

penelitian yang meneliti tentang fenomena kontemporer dengan menggunakan 
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pendekatan naturalistik. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara 

khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks 

kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan 

konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Dalam 

kaitan dengan waktu dan tempat, secara khusus Yin (2003a) menjelaskan, bahwa 

obyek yang dapat diangkat sebagai kasus yaitu bersifat kontemporer, yaitu sedang 

berlangsung atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan 

pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan 

 

1. Subjek Penelitian 

Berbagai sumber penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan 

merupakan bagian dari unsur unsur yang ada pada karakteristik penelitian studi 

kasus. Teknik cuplikan (sampling) yang bersifat (purposive), sejalan yang 

dikemukakan oleh Robert K. Yin (1994) yang dikutip Budhi, bahwa pemilihan 

kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (purposive) dan bukan secara 

rambang. Nasution (1988: 11) mengatakan metode naturalistik tidak 

menggunakan sampling random atau acak dan tidak pula menggunakan populasi 

sampel yang banyak melainkan dipilih berdasarkan tujuan penelitian (purposive). 

Subjek-subjek penelitian yang menjadi pendukung pada pembelajaran 

keramik adalah (1) perajin sebagai produsen keramik yang ada di Plered; (2) 

bahan dan alat, bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk membuat karya seni 

kerajinan keramik, dan alat yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran 
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terhadap produk keramik; (3) metode, bagaimana proses awal sampai akhir 

(finishing). Semua unsur tadi merupakan garapan utama yang akan diteliti. 

 

2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian dilakukan di pusat kerajinan keramik Plered, kabupaten 

Purwakarta, Hal ini didasarkan berbagai pertimbangan, antara lain: pertama 

tempat kerajinan keramik Plered letaknya tidak begitu jauh dengan sekolah yang 

akan dilibatkan dalam penelitiatian. Kedua adanya lembaga penelitian yang eksis 

dibidang kerajinan keramik sehingga memudahkan untuk bekerjasama dalam 

rangka mempelancar kegiatan penelitian tersebut. Ketiga fasilitas yang tersedia 

dapat mendukung dalam proses pembelajaran misalnya alat-alat modern dan 

tradisional yang dipakai dalam proses pembuatan kerajinan keramik. Keempat 

hasil kerajinan keramik Plered sudah terkenal ke mancanegara, disebabkan 

kualitas kerajinan tersebut tidak dapat diragukan lagi, sehingga memotivasi kita 

untuk melanggengkan (melestarikan) seni tradisi tersebut dengan cara melalui 

proses pembelajaran di sekolah-sekolah setingkat SMP di seluruh kabupaten 

Purwakarta, khususnya SMP Negeri 2 Pasawahan. 

Dalam rangka menghimpun data yang diperlukan maka dalam penelitian 

ini peneliti akan mengambil data dari berbagai sumber baik sumber manusia 

maupun sumber non manusia. Pada kegiatan penelitian ini, sumber data yang 

digunakan adalah person yaitu : perajin, proses pembuatan kerajinan keramik, 

hasil kerajinan, lingkungan perajin, dan kantor Balitbang serta pendukung lainya 

yaitu data dari non manusia yang berupa ; paper berbentuk : dokumen tertulis, 
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foto kegiatan dan film (Arikunto, 2002: 41) dalam Bandi (2010: 137). Dengan 

asumsi data tersebut dapat dipandang sesuai untuk memperkaya data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Nasution (1996) mengungkapkan bahwa 

dokumen pada dasarnya dapat memberikan informasi yang lebih luas dan dalam 

menyangkut obyek penelitian, sehingga dapat dijadikan bahan trianggulasi untuk 

mengecek kesesuaian data. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Keberhasilan sebuah penelitian sangat tergantung ketelitian, kelengkapan 

data dan keterbukaan responden. Nasution (1988 : 56) “ mengatakan bahwa 

catatan disusun berdasarkan teknik observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi”. Berdasarkan uraian di atas maka teknik tersebut (teknik non tes) 

oleh peneliti dipakai untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. kemudian peneliti juga menggunakan teknik tes dengan maksud 

untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap penguasaan materi seni rupa 

khususnya dalam bidang keramik. 

Usaha pertama dalam melaksanakan tahapan-tahapan (non tes)  tersebut 

peneliti membangun relasi dengan lingkungan perajin setempat yang dimulai 

dengan kunjungan ringan (mengamati secara sederhana), perkenalan yang 

akhirnya dapat melahirkan keakraban menjadikan suasana lebih hangat yang 

menjurus kepada rasa kekeluargaan, tidak ada lagi suasana formal antara peneliti 

dan perajin. Pada akhirnya mempermudah dan memperlancar para perajin untuk 
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mau membantu dalam kegiatan penelitian, dan data penelitian  yang dibutuhkan 

sehingga hasil penelitian tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapakan. 

Data yang valid dan reliabilitas  merupakan salah  faktor terhadap 

keberhasilan suatu penelitian, untuk mendapat data yang akurat tersebut 

diperlukan suatu teknik yang tepat dalam penelitian, diantaranya adalah : 

 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun berbagai informasi berupa catatan- catatan, laporan, arsip dan 

peristiwa yang terekam, yang berhubungan dengan kegiatan yang diteliti 

kemudian menganilisnya. Tujuan dilaksanakannya studi dokumentasi adalah 

mendukung  dan melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara. 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa penelaahan 

terhadap admisnistrasi dan aspek-aspek yang ada mendukung yang ada di perajin, 

rencana pembelajaran  yang dibuat oleh perajin (Balitbang), sebagai pihak yang 

akan melaksanakan pembelajaran keramik terhadap siswa, proses pembalajaran, 

evaluasi dan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran keramik Plered. 

Menggunakan studi dokumentasi memberikan kemudahan kepada peneliti 

untuk mendapatkan data, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lincoln dan 

Guba ( 1989 : 276)  bahwa alasan menggunakan studi dokumentasi adalah (1) 

dokumentasi dan catatan selalu dapat digunakan karena diperoleh dengan relative 

mudah; (2) merupakan sumber yang mantap, baik dlam pengertian merefleksikan 
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situasi secara akurat  maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan 

didalamnya; (3) dokumen dan catatan merupakan informasi yang kaya. 

 

2. Studi Literatur 

 Studi literatur adalah usaha untuk menambah wawasan pengetahuan 

peneliti, dengan cara mencari, menemukan, membandingkan  dan menjadikan 

teori-teori yang ditemukan menjadi pedunkung penelitian yang dilaksanakan, 

terutama yang berhubungan dengan konsep dan prinsip pembelajaran keramik, 

media, materi pelajaran, proses pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi baik 

yang didapat melalui buku, hasil penelitian orang lain ( Desertasi, Tesis, Skripsi) 

jurnal, artikel, majalah, ensiklopedi, kamus, dan internet. 

Sumber literatur dari berbagai macam nara sumber yang kompeten 

dibidangnya yang dapat diuji kebenarannya merupakan sumber pendukung dan 

dapat  membantu wawasan peneliti dalam memperlancar pelaksanaan penelitian. 

Tujuan dilakukannya studi literatur dimaksudkan untuk mengetahui 

konsep-konsep dan teori yang dapat dijadikan dalam pelaksanaan penelitian, 

sedangkan fungsi studi literatur adalah memberikan argumentasi yang kuat yang 

dapat dijadikan dasar-dasar teori terhadap penelitian, memotivasi peneliti untuk 

mencari dan mendapatkan hasil penelitian yang valid dan berkualitas, sebagai 

bahan pijakan, penuntun dan mengarahkan peneliti kepada fokus permasalahan 

yang ditelitinya.  
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3. Teknik Observasi / Pengamatan 

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan panca 

indera terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan observasi 

dapat dilakukan secara langsung peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan 

dapat juga tidak ikut dalam kegiatan yang sedang diteliti. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Sukmadinata (2007; 220) mengatakan observasi dilakukan 

dengan partisipatif  atau nonpartisipatif. 

Dalam pelaksanaan teknik observasi dilakukan dengan sistematis yang 

dimulai dari data yang sederhana sampai ke data yang luas dan rumit. Hal ini 

untuk mempermudah pemahaman orang yang membaca hasil penelitian ini dan 

memberikan jalan untuk dapat menafsirkan kembali secara ilmiah. 

Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, 

dengan maksud untuk dapat mengamati lebih seksama unsur-unsur yang 

ditelitinya, tetapi kadang-kadang juga ikut serta menjadi bagian dari kegiatan 

tersebut (objek ). pelaksanaan penelitian yang   memfokus proses pembelajaran ini  

di tempat para perajin, (Plered) karena media dan alat sangat menunjang terhadap 

kelancaran penelitian tersebut. Diantaranya observasi yang akan dilakukan 

bagaimana persiapan perajin mengajar dan cara atau metode penyajian materi 

pelajaran dan sekaligus mengamati aktivitas siswa merespon dalam sistem 

pembelajaran yang diberikan oleh perajin terhadap siswa sekolah. 

Observasi dilakukan secara terus menerus sampai pada akhir peneliti 

mendapat data yang sesuai dengan yang diperlukan. Data tersebut sangat penting 

untuk mendapat pemahaman tentang konteks yang diteliti, memungkinkan 
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peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian 

dan mempertahankan pilihan untuk mendekati maslah secara induktif, dengan 

observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh responden sendiri kurang 

disadari, kurang keterbukaan responden, observasi memungkinkan peneliti 

merefleksikan  dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. 

Impresi dan perasaan pengamat/ peneliti akan menjadi bagian dari data yang pada 

giliranya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti 

Penelitian dilaksanakan secara berulang-ulang di luar sekolah (tempat 

perajin) artinya para siswa dibawa ketempat  atau daerah perajin (daerah Plered 

sebagai penghasil kerajinan keramik) kemudian mereka mendapat pembelajaran 

tentang bagaimana proses pembuatan kerajinan keramik, diberikan dari 

perencanaan/ persiapan sampai kepada hasil. Kegiatan ini dibimbing oleh para 

perajin yang ada di Plered. Dan dilaksanakan di dalam kelas, artinya  guru 

mendatangkan nara sumber (perajin keramik) masuk ke kelas mengganti peran 

guru, mereka memberikan pengetahuan tentang keramik baik teori dan 

prakteknya.  Sedangkan peneliti mengamati dan sekaligus ikut dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai 

mendapatkan  data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terlibat, menjadikan 

peneliti berperan ganda artinya sebagai pengamat dan sekligus orang yang diamati 

atau menjadi anggota kelompok subyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran keterampilan kerajinan keramik 

bersama-sama para perajin (nara sumber yang professional). Adapun cara 
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berkomunikasi dan berinteraksi selama peneliti terlibat dalam waktu yang cukup 

lama dapat memberikan peluang bagi para peneliti untuk dapat melihat apa yang 

terjadi selama proses pembelajaran, misalnya bagaimana metoda dan teknik dalam 

penyampaian pembelajaran.  

 

4. Teknik  Interview (Wawancara mendalam) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam 

penelitian kualitatif, dengan wawacancara dapat dilakukan  kegiatan percakapan 

langsung dengan responden. Sukmadinata ( 2007 : 216-217) bahwa responden 

penelitian bisa dalam bentuk individu ataupun berkelompok. Melalui wawancara 

data yang dikumpulkan berupa : pendapat, alasan, motif-motif dan sikap dari 

responden. Dengan menggunakan teknik wawancara, data utama yang berupa 

ucapan, pikiran, gagasan, perasaan dan tindakan dari siswa, guru mata pelajaran, 

kepala sekolah diharapkan dapat terungkap secara lebih teliti dan cermat.  

Usaha memperoleh data awal untuk pembelajaran keterampilan keramik 

adalah melakukan wawancara dengan stakeholder pendidik seni budaya yang 

berada pada tingkat SMP. Setelah dilakukan wawancara, informasi yang diperoleh 

diolah dan dikonfirmasikan melalui tahap trianggulasi. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh masukan mengenai kesesuaian data tersebut dengan kenyataan yang 

ada. 

Berbagai macam bentuk  wawancara dapat dilakukan untuk mendapat data 

yang akurat yaitu (1) wawancara terstruktur, teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 
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informasi apa yang akan diperoleh; (2) wawancara semi terstruktur, pemakaian 

teknik ini dimaksudkan untuk membuka permasalahan yang lebih luas sehingga 

diharapkan gagasan dan ide dari para responden/ informan tentang permasalahan 

tersebut; (3) wawancara tidak berstruktur, ada dua jenis wawancara tidak 

berstruktur, yaitu wawancara yang berfokus dan wawancara bebas. Wawancara 

berfokus terpusat kepada satu pokok masalah tertentu, sedangkan wawancara 

bebas pertanyaan yang beralih-alih berbeda bahasan dari satu pokok masalah ke 

pokok yang lain, sepanjang berkaitan dengan menjelaskan aspek-aspek masalah 

yang diteliti, ( Koentjaraningrat,1996 : 139) di kutif dari Budhi Tesis ( 2009). 

Wawancara dilakukan juga secara terarah dan tidak terarah, maksudnya adalah 

wawancara bersifat santai, bebas dan memberikan kesempatan yang ditanyakan 

sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya (Nasution, 1992 : 20). 

Dalam penelitian ini dimulai dengan wawancara terstruktur yaitu didahului 

dengan mengadakan survey ke sekolah (SMP). yang ada di wilayah Kabupaten 

Purwakarta dengan maksud mencari pemahaman siswa tentang keramik Plered, 

yang di dalamnya meliputi (1) pengetahuan siswa tentang  pembelajaran kerajinan 

keramik, khususnya keramik Plered, (2) wawancara semi terstruktur dilakukan 

kepada para perajin yang akan memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran 

keramik, (3) wawancara bebas dilakukan kepada para guru mata pelajaran seni 

budaya dan para staf Balitbang Keramik Plered. 

 

C.Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengatur data mengorganisasikan ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, Patton (Nasution, 1992). Analisis 
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data kualitatif adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan diketahui 

maknanya, ( Budhi, 2009 : 99). Proses analisis data menghasilkan uraian yang 

mendasar mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya. 

Analisis data menurut Patton ( dalam Moleong, 1988, 103) mengatakan “ 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar”. Analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

hipotesa itu. 

Dalam penelitian kualitatif, konsep dan fungsi penelitian deskripsi 

penggunaannya adalah untuk memecahkan masalah, jenis informasi yang digali, 

dengan jenis penelitian studi kasus, untuk mengatur, mengurutkan , 

mengelompokan, memberikan kode dan mengategorikan data yang diperoleh, 

sehingga dapat ditemukan suatu tema  dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat 

menjadi suatu teori subtantif. 

  Pelaksanaan analisis data dilakukan sepanjang penelitian itu dan secara 

terus menerus, mulai tahap pengumpulan sampai akhir, sebagaimana 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman ( 1992 : 2) bahwa “ analisis data kualitatif 

merupakan upaya berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus. 

Persoalan yang dihadapi oleh peneliti kualitatif tiada lain prosedur yang 

tidak baku dalam menganalisis data, tidak heran setiap peneliti mempunyai cara-

cara khusus, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nasution (1938 : 26) 

menjelaskan sebagai berikut : “Analisis memerlukan daya kreatif serta 
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kemampuan intelektual tinggi”. Data dapat diolah dengan lebih dari satu cara, 

setiap peneliti harus menemukan gaya keterampilan intelektualnya sendiri, 

pengolahan dan analisis data kualitatif adalah satu kegiatan eklektic (memilih 

berbagai sumber), tidak hanya ada satu jalan yang benar untuk berhati-hati, dapat 

menghindari standarisasi proses, karena ciri dari penelitian kualitatif adalah di 

dalamnya ada kreativitas peneliti ( Schumacher, 1997 ; 505).  

Langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan dimulai dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

 

1. Reduksi data 

Data yang dukumpulkan dari berbagai macam teknik diatas ( wawancara, 

observasi, studi dokumentasi) diolah dan analisis untuk mendapatkan informasi 

yang berkenaan dengan tujuan penelitian, dimulai dari membaca dan mempelajari, 

merangkum/ meringkas, kemudian membuat abstraksi dari keseluruhan data 

menjadi bagian yang penting (inti). 

Tujuan reduksi data adalah agar lebih memudahkan, memperjelas, terarah, 

data yang direduksi memberikan gambaran lebih tajam, dan mempermudah 

peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. 

 

2. Display Data 

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan atau mengelompokan data 

dengan membuat ketrangan-keterangan yang lengkap dan sistematis terhadap 

temuan yang ada, sehingga ,menghasilkan tema,  kesimpulan yang tepat dan jelas. 



 

79 
 

Tujuan dari display data adalah agar data dengan mudah dibaca dan diolah lebih 

lanjut, peneliti menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data temuan 

dilapangan. Untuk mencapai tujuan di atas dapat menggunakan teknik bagan atau 

chart, table, matrik, pengkodean. 

 

3. Verifikasi 

Tabel data yang lebih beralasan ( grounded) dapat membuat kesimpulan 

yang menjamin validitas instrument dan data. Untuk mendapat data dan informasi 

dengan cara mengumpulkan semua informasi tersebut dapat dilakukan dengan 

kegiatan, 1) kategori data, menghimpun data-data dilapangan melalui kategori 

yang diperoleh dari responden dilapangan sehingga memperoleh data yang akurat 

tentang tingkat pemahaman siswa dalam materi pembelajaran keterampilan 

keramik, 2) reduksi data mengelompokan data berdasarkan suatu jawaban yang 

sama atau relevan dengan apa yang dinginkan dengan demikian merupakan suatu 

titik maksimal dari hasil penelitian, 3) penyajian data yang dimaksud sebagai 

informasi yang diterapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan 

dengan wawancara dan observasi atas data-data yang telah diberikan, 4) 

merupakan pengambilan kesimpulan dari semua temuan-temuan yang telah 

diperoleh dilapangan.  

Kegiatan ‘auditing’ yang dilakukan pada analisis, mengkaji  semua 

informasi yang terkumpul, dicatat dan didokumentasikan merupakan kegiatan 

yang dapat mempermudah dalam menarik  kesimpulan. Untuk selanjutnya dapat 
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digunakan untuk melakukan pengecekan kebenaran atau konfirmasi dengan 

menanyakan langsung kepada yang bersangkutan ( Alwasilah. 200 : 172).  

Pengambilan kesimpulan dilakukan untuk menyelaraskan data  lapangan 

dengan permasalahan yang diteliti sebagai mana yang dituangkan dalam 

pertanyaan penelitian. Pengambilan kesimpulan merupakan intisari dari hasil 

penelitian, dan verifikasi adalah upaya untuk mempelajari kembali data-data yang 

sudah dikumpulkan dengan meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang 

relevan dengan penelitian.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat tepat sasaran sesuai 

dengan yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sistematis 

dan komprehensip. Setiap objek penelitian berbeda pola yang dipakai dalam 

pemecahannya. Hal ini tergantung permasalahan yang ada dalam permasalahan 

dan karakter objek penelitian tersebut. Pada hakekatnya secara prosedural tidak 

ada acuan yang baku dalam pelaksanaan penelitian kualitatif (tidak ada pola yang 

pasti) tetapi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut dilakukan dari 

tahapan orientasi, eksplorasi dan member check, Nasution (1996 : 33 ), sbb: 

 

1. Tahap Orientasi 

Dimulai dari  melakukan survey kepada obyek-obyek yang akan menjadi 

sasaran penelitian, kemudian tanya-tanya tentang perihal yang berhubungan 

dengan tema yang akan diteliti. Menyiapkan siswa untuk dapat berpartisifasi 
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dalam penelitian, melakukan perkenalan dengan perajin keramik yang ada di 

Plered, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan pembelajaran 

keramik. Dari hasil prasurvey peneliti melakukan tindak lanjut (follow up) dengan 

menghubungi pembimbing untuk mendapat masukan sehingga dapat bertindak 

cepat sesuai dengan program yang telah dibuat. 

 

2. Tahap Eksplorasi 

Kegiatan yang menindaklanjuti hasil dari otrientasi, data yang didapat 

sudah jelas , terarah dan menukik kepada yang akan diteliti spesifik. Penelitian 

sudah dapat diarahkan kepada obyek penelitian yaitu proses pembelajaran 

berbasis lingkunga yaitu kerajinan keramik yang ada di Plered, merupakan sumber 

belajar siswa SMP. 

 

3. Tahap Member Check 

Pengecekan kebenaran data yang telah diperoleh dari berbagai teknik, 

kepada nara sumber atau informan (perajin) dengan cara  konfirmasi dengan 

maksud mendapatkan reaksi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara informasi 

yang diberikan dengan yang dicatat oleh peneliti, kemudian untuk memperoleh 

keyakinan terhadap kebenaran informasi yang dikumpulkan. 

 


