
71 
 

Kuswoyo,2015 
ANALISIS VISUAL MOTIF BATIK KARAWANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang bersifat ilmiah yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang nantinya memperoleh 

pencapaian dari sebuah tujuan. Dalam menemukan jawaban dari suatu 

permasalahan memerlukan pendekatan dimana diperlukan sebuah metode ataupun 

pendekatan yang sangat tepat sehingga mendapatkan data yang relevan dari pokok 

permasalahan yang diteliti. 

Subjek dari penelitian ini adalah karya batik di sentra Bale Batik Taza. 

Adapun hal-hal yang di analisis yaitu visual dari motif batik Karawang karya Bale 

Batik Taza dengan melihat elemen-elemen pada batiknya. Unsur visual tersebut 

berupa corak batik, unsur-unsur dari dalam motif batik tersebut, dan aspek-aspek 

lainnya. 

Dalam teknik penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan penelitian 

kualitatif hasil yang dikumpulkan berupa data yang dimana hasilnya tersebut 

berupa tulisan, foto, ataupun gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat mendeskripsikan 

tentang Analisis Visual Motif Batik Pada Bale Batik Taza di Kabupaten 

Karawang. Data yang diperoleh disajikan dengan bentuk naratif dengan 

pemaparan yang sangat objektif dan menyeluruh dari data yang diperoleh. 

Semuanya berkaitan dengan analisis visual motif batik Bale Batik Taza di 

Kabupaten Karawang. 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 9) menyatakan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunkaan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 
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Pada dasarnya metode penelitian dapat di artikan sebagai kegiatan penelitian 

yang dilakukan dengan berbagai cara dan bersifat rasional dengan melakukan 

pengamatan secara objektif sehingga memperoleh data yang relevan yang 

tujuannya memecahkan masalah. Pada umumnya masalah yang diteliti bertujuan 

untuk sebuah pengembangan, penemuan, maupun pembuktian. 

Sugiyono (2011, hlm. 2) mengungkapkan bahwa: 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

 

Sebuah penelitian memiliki arah dan tujuan dimana dari hal tersebut 

memberikan hasil berupa data yang didapatkan yang dijadikan sebagai 

pembuktian yang relevan dan obyektif dari penelitian yang dilakukan. Menurut 

Sugiyono (2011, hlm. 3) menyatakan bahwa: 

Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat 

penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang 

diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh 

itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi 

atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang ada. 

 

Penelitian pada dasarnya bertujuan menemukan solusi dari suatu masalah 

yang nantinya dibuat dalam bentuk data berupa tulisan. Dengan melakukan 

penelitian artinya telah memberikan transparansi berupa bukti yang sesungguhnya 

dari data yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan diatas pada umumnya 

penelitian harus memiliki tujuan yang berupa penemuan yang dijadikan tolak ukur 

bahwa penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru. Kemudian dari 

data yang didapatkan harus berdasarkan informasi yang valid dari tempat yang 

diteliti agar menjadi bukti dan mulai memperdalam agar dihasilkan data yang 

objektif. 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam proses yang telah dilakukan dengan melalui tahap berpikir maupun 

melihat disekitar Kabupaten Karawang dimana penulis melakukan studi lapangan 

pada hari Senin, 20 April 2015 dan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 

melakukan penelitian pada satu sentra kerajinan batik yang bernama Bale Batik 

Taza di daerah kota Karawang yang terletak di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 20 

(Kaum I), Karawang.  

Masyarakat didaerah Karawang sebagian adalah seorang petani karena 

potensi Kabupaten Karawang adalah pertanian dan industri. Persawahan 

merupakan sumber daya alam yang menjadi ciri khas daerah-daerah di Kabupaten 

Karawang karena setiap kampung sering terdapat area persawahan yang sangat 

melimpah. 

 

C. Definisi Operasional 

Dalam memperoleh dan memperjelas dari judul penelitian yang akan 

dilaksanakan, penulis merumuskan operasional yang diantaranya analisis visual, 

motif batik Bale Batik Taza, dan batik Karawang. Analisis visual yaitu proses 

melakukan penelitian terhadap objek visual yang akan kita teliti. Motif adalah 

pokok dasar sebuah pola gambar. Adapun rumusan operasional sebagai berikut: 

1. Analisis Visual  : Analisis visual dari pembahasan yaitu mengenai 

unsur-unsur visual dan prinsip-prinsip visual dari 

motif batik Bale Batik Taza. 

2. Motif   : Motif yang di analisis yaitu corak atau gambar 

yang terdapat pada permukaan batik. 

3. Motif Batik Karawang  : Batik yang di analisis yaitu batik dari karya Bale  

Batik Taza dengan motif khas daerah Karawang. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah unsur yang dijadikan sebagai alat 

bantu untuk melakukan penelitian dalam dalam mengumpulkan. Dalam penelitian 

yang dilakukan yaitu penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel dimana 

sampel tersebut memiliki maksud dan tujuan. Menurut Arikunto (2010, hlm. 183) 

menyatakan bahwa “Sampel bertujuan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu ”. Pembuatan sampel bertujuan untuk menganalisis motif batik Bale Batik 

Taza dari elemen-elemen yang akan di teliti yang ditentukan oleh instrumen yang 

dibuat. Kemudian kualitas sebuah data pula ditentukan kualitas yang dibuat. 

Banyaknya jumlah instrumen penelitian tergantung variabel yang dibuat yang 

telah ditetapkan dalam pelaksanaan penelitian. Seorang peneliti diharuskan 

memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas karena dalam penelitian 

instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus memahami metode dalam 

penelitian yang akan dilakukannya dari mulai pemahaman terhadap bidang yang 

akan diteliti, kemampuan untuk berinteraksi, menganalisis objek yang akan 

diteliti, kemudian kualitas wawancara dapat menentukan kualitas data yang akan 

dibuat dalam penelitiannya tersebut dan penulis pula harus menguasai teori dalam 

penelitian yang dibautnya. 

Selain itu penelitian harus dapat memilih informan yang tepat sebagai sumber 

data  dan berinteraksi secara langsung sehingga data yang dihasilkan benar-benar 

dapat dipercaya. Kemudian penulis juga harus mampu memilih atau menganalisis 

data dan menafsirkan data yang tujuannya dapat menentukan kualitas data yang 

akan diambil pada nantinya. Selain itu penulis pula dapat membuat kesimpulan 

atas penelitian yang dilakukannya. 

Nasution (dalam Sugiyono, 2011, hlm. 223) menyatakan bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 

itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 
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yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif artinya 

dengan memecahkan suatu masalah yang belum dipecahkan yang menjadi 

instrumennya ialah peneliti itu sendiri dimana peneliti harus memiliki kemampuan 

dan pengetahuan yang sangat baik karena kualitas data ditentukan instrumen yang 

dia buat. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis 

yaitu berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. 

Adapun desain susunan penelitiannya  sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

 

No 

 

Variabel/ 

Aspek 

 

Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

 

Item 

1 Sejarah 

Perkembangan 

Batik 

Kabupaten 

Karwang 

Waktu berdirinya  perusahaan 

Karawang di Bale Batik Taza 

Wawancara 

dan Observasi 

 

A. 1 

Latar belakang berdirinya 

perusahaan Bale Batik Taza 

dan asal mula adanya batik di 

Kabupaten Karawang 

 

A. 2 

Didirikannya perusahaan Bale 

Batik Taza. 

A. 3 

 

Faktor pendorong didirikannya 

perusahaan Bale Batik Taza. 

 

A. 4 

Teknik yang digunakan dalam 

pembuatan batik Karawang di 

Bale Batik Taza 

 

A. 5 

 

Bahan baku yang digunakan  
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No 

 

Variabel/ 

Aspek 

 

Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

 

Item 

dalam pembuatan batik 

Karawang di Bale Batik Taza. 

A. 6 

Dukungan lingkungan sekitar 

dan masyarakat terhadap 

keberadaan batik Karawang. 

 

A. 7 

Pengenalan batik di 

masyarakat. 

 
A. 8 

Hambatan atau kesulitan yang 

dihadapi. 
A. 9 

Produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan Bale Batik Taza 
A. 10 

Jumlah produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan Bale Batik 

Taza. 

 

A. 11 

Jumlah semua motif batik 

Karawang di Bale Batik Taza 
A. 12 

Nama motif batik Karawang di 

Bale Batik Taza 
A. 13 

Perancang pembuatan motif 

batik Karawang di Bale Batik 

Taza. 

 

A. 14 

2 Makna 

simbolis yang 

terdapat pada 

batik 

Karawang di 

sentra 

Sumber inspirasi penciptaan 

motif batik Karawang di Bale 

Batik Taza. 

 

 

A. 15 
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No 

 

Variabel/ 

Aspek 

 

Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

 

Item 

pengrajin Bale 

Batik Taza. 

3 Visualisasi 

motif batik 

Karawang di 

sentra 

pengrajin Bale 

Batik Taza. 

Ragam hias yang digunakan 

pada motif batik Karawang di 

Bale Batik Taza. 

Observasi dan 

Kajian 

Dokumentasi 

 

A. 16 

Bentuk cecek yang muncul 

pada motif batik Karawang di 

Bale Batik Taza 

A. 17 

Bentuk garis yang muncul 

pada batik Karawang di Bale 

Batik Taza. 

Bentuk bidang pada motif 

batik Karawang di Bale Batik 

Taza. 

Warna yang digunakan pada 

latar batik Karawang di Bale 

Batik Taza 

Penerapan prinsip irama pada 

motif batik Karawang di Bale 

Batik Taza. 

A. 18 

Penerapan prinsip komposisi 

pada batik Karawang di Bale 

Batik Taza. 

Penerapan prinsip 

keseimbangan pada motif batik 

Karawang di Bale Batik Taza. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuan data merupakan suatu langkah yang dilaksanakan dalam 

sebuah penelitian yang tujuannya mendapatkan data dari hasil penelitian tersebut 

melalui struktur dan tahapan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam melakukan 

pengumpulan data dilaksanakan dengan berbagai cara yang diantaranya yaitu 

observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. 

 

1. Observasi 

Observasi merupakan serangkaian proses pengamatan langsung ke lapangan 

atau tempat yang akan di teliti untuk mendapatkan data-data yang kongkrit 

dengan proses memahami, mencatat, dan merancang beberapa hal berkaitan 

dengan permasalahan yang akan di angkat. Dalam observasi, peneliti harus 

mengenal dan berinteraksi secara berkala dengan tempat yang akan diteliti baik 

narasumber maupun orang-orang yang mungkin ada kaitannya dengan tempat 

yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat terbiasa berinteraksi, 

serta mudah beradaftasi dengan tempat yang akan diteliti yang nantinya 

mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data. 

Teknik observasi biasanya dilakukan bersamaan dengan teknik wawancara 

karena observasi dapat dikatakan sebagai wadah dalam melakukan wawancara. 

Observasi dilaksanakan secara berkala agar data yang didapatkan lebih lengkap 

dan tajam. Nasution (dalam Sugiyono, hlm. 226) menyatakan bahwa: 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, 

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang 

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas. 

 

Dalam teknik observasi memilki beberapa fungsi yang diantaranya peneliti 

akan memahami konteks data dari situasi lapangan serta memperoleh pandangan 

yang menyeluruh, memperoleh gambaran yang komperhensif, dan memperoleh 

kesan-kesan pribadi serta situasi sosial tempat yang diteliti. Keunggulan tersebut 
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memberikan dampak yang baik bagi peneliti agar pada penelitiannya memperoleh 

data yang lengkap.   

Dalam observasi obyek penelitiannya yaitu tempat yang dijadikan sebagai 

situasi sosial penelitian yang sedang berlangsung, narasumber dari temapat yang 

diteliti, dan kegiatan dari narasumber pada tempat yang diteliti dari situasi sosial 

yang berlangsung. Observasi terdiri dari beberapa macam-macam dimana setiap 

jenisnya memiliki karakter dalam melakukan pengumpulan data. Observasi 

terbagi dari beberapa jenis yaitu obervasi partisipasi, observasi terus terang dan 

tersamar, dan observasi tak terstruktur.  

Observasi pastisapasi merupakan kegiatan penelitian yang bersifat aktif  

dengan terlibat pada kegiatan sehari-hari pada temapat yang diamati atau sebagai 

sumber yang diamati. Observasi terus terang dan tersamar merupakan kegiatan 

penelitian yang sifatnya memperlihatkan aktivitas peneliti ketika berlangsungnya 

penelitian dan peneliti juga bersifat merahasiakan data yang dilakukan dalam 

kegiatan observasinya. Kemudian yang terakhir yaitu observasi tak terstruktur, 

dimana observasi ini dilakukan dengan cara acak atau tidak teratur ketika 

observasi berlangsung akan tetapi ketika data di dapat seluruhnya secara otomatis 

observasi dapat dilakukan berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi 

pada akhirnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian pengamatan 

terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik observasi partisipasi pasif 

yaitu peneliti tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan sehari-hari narasumber. 

Namun peneliti melakukan observasi terhadap perusahaan Bale Batik Taza hanya 

pada beberapa aspek yaitu mengetahui secara jelas mengenai sejarah batik 

Karawang, mengamati visualisasi batik Karawang di perusahaan, dan mengetahui 

jumlah produksi batik Karawang di perusahaan. Secara keseluruhan dilakukan 

dengan melihat, mengamati, dan menganalisis karya batik Karawang yang ada di 

perusahaan.  
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah dialog dalam penelitian yang fungsinya 

mengumpulkan data dengan cara bertukar informasi antara dua orang yaitu 

peneliti dan informan untuk bertukar ide dan informasi melalui proses tanya 

jawab sehingga didapatkan data secara mendalam. Dalam wawancara peneliti 

harus bisa mendeskripsikan hasil wawancaranya yang dihasilkan dari pengetahuan 

dan keyakinan dirinya. 

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur 

merupakan wawancara dengan mengumpulkan data dimana mengetahui pasti 

informasi apa yang akan diperoleh dengan menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara dengan menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang akan diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Yang terakhir wawancara tak terstruktur adalah 

wawancara yang dilaksanakan dengan tidak menggunaka pedoman wawancara 

yang tidak terstruktur dan sistematis. Esterberg (dalam Sugiyono, 2011, hlm. 

233). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur 

artinya penelitian dilakukan dengan proses yang telah dirancang sedemikian rupa 

yang dimana peneliti telah mengetahui cara dalam memperoleh informasi data, 

dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanya-pertanyaan mengenai 

informasi batik Karawang pada perusahaan Bale Batik Taza secara langsung. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data dengan bentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya yang monumental. Bentuk tulisan dapat digambarkan 

seperti catatan harian, biografi, sejarah kehidupan dan sebagainya. Gambar berupa 

karya foto, sketsa, dan lainnya serta karya monumental berupa karya seni berupa 

gambar ataupun film. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian 

kualitatif. 
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Dalam penelitian ini, pengumpulan data lewat dokumen-dokumen, laporan-

laporan penelitian, foto-foto dan gambar serta karya orang lain yang relevan. 

Objek penelitian dilakukan pada  berupa dokumentasi tempat penelitian, 

visualisasi batik Karawang, produk-produk motif batik Karawang, alat dan bahan, 

dan dokumentasi bagaimana teknik membatik dilengkapi dengan langkah-langkah 

tertulis. 

 

4. Studi Pustaka 

Dalam memperdalam materi yang berkaitan dengan penelitian peneliti 

melakukan studi pustaka yang digunakan untuk memperoleh wawasan secara 

teoritis. Selain itu studi pustakan dipakai untuk mendeskripsikan data, analaisis 

data, serta membandingkan data yang ada dilapangan. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis mendapatka sumber dari 

beberapa tempat diantaranya ke perpustakaan UPI, perpustakaan Jawa Barat 

(BAPUSIPDA), beberapa referensi dari toko buku, dan melakukan browsing  

untuk memperoleh data yang menunjang skripsi. Teknik pengumpulan data 

merupakan alat penunjang dalam mengumpulkan data yang lebih banyak dan 

akurat serta dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai proses menyusun data secara sistematis dari 

data yang didapat dari hasil observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan 

studi pustaka. Beberapa bagian tersebut dibuat sistematika dengan cara 

mengorganisasikannya dari mulai menyusun, menjabarkan, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.  

Bogdan (dalam Sugiyono, 2011, hlm. 244) mengungkapkan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temannya dapat di informasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarka kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 
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memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritrakan kepada orang lain. 

 

Dalam tahap analisis data dilakukan dengan bentuk penulisan laporan yang 

dikemas menjadi karya tulis. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi pustaka di periksa kembali kelengkapannya dan dipilih 

yang paling penting dan relevan yang kemudian dibuat menjadi karya tulis yang 

sistematis. Adapun kegiatan analisis data dilakukan dalam penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi 

berupa catatan, gambar, foto, dan karya yang dihasilkan serta studi pustaka. 

2. Mengelompokan data-data yang diperoleh dengan cara menyusun secara 

sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

3. Melakukan analisis data satu dengan data yang lainnya. 

4. Melakukan pengecekan ulang apabila ada data yang kurang lengkap. 

5. Melakuakan bimbingan dengan dosen pembimbing I dan II terhadap data 

yang diperoleh. 

6. Mendeskripsikan data-data dari hasil penelitian menjadi laporan karya ilmiah 

yang layak di baca. 

7. Menyimpulkan hasil dari penelitian. 
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G. Pola Pikir Penelitian 

Berikut ini merupakan bagan proses atau pola pikir dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis: 

Bagan 3.1 

Proses Penelitian Motif Batik Karawang Pada Bale Batik Taza 

 

 

 

Analisis Visual Motif Batik Pada Bale Batik 

Taza di Kabupaten Karawang 

Proses penelitian 

pada Bale Batik 

Taza 

Observasi 

 

Dokumentasi 

 

Wawancara 

 

Studi Pustaka 

 

Data-data yang terkumpul: 

1. Nama-nama motif batik Karawang 

2. Makna simbolis batik Karawang 

3. Analisis visual motif batik Karawang 

 

Verifikasi terhadap data 

yang sudah terkunpul 

dari hasil penelitian. 

 

Analisis data dari data yang 

telah di verifikasi 

 

Kesimpulan dari semua data yang 

terkumpul dari mulai sejarah, visualisasi 

motif batik Karawang di Sentra Pengrajin 

Bale Batik Taza 
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Berdasarkan gambar tersebut memperjelaskan tahapan-tahapan dalam 

memperoleh data yang harus ditempuh oleh penulis dalam proses penelitian 

dengan judul Analisis Visual Motif Batik Pada Bale Batik Taza di Kabupaten 

Karawang. Adapun literatur dalam penelitian ini berawal dari tahapan identifikasi 

atau proses penelitian secara langsung pada tempat penelitian yaitu perusahaan 

Bale Batik Taza yang terletak di kota Karawang, Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 20 

(Kaum I), Karawang. Tahap tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data dari mulai observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Kemudian dari tahap proses penelitian diperoleh data-data yang lengkap yaitu 

sejarah mengenai batik Karawang dan analisis dari visualisasi batik Karawang 

yang didapat dari perusahaan Bale Batik Taza. Setelah data terkumpul dari proses 

penelitian dilakukan verifikasi dengan cara mengklasifikasikannya agar data 

mudah untuk di analisis. Berikutnya data di analisis yang tujuannya mengetahui 

keabsahan datanya dengan mengecek, membandingkan dengan literatur yang ada 

atau dengan hasil pengamatan dari karya ilmiah orang lain sehingga menghasilkan 

data yang relevan. 

Kemudian data yang masih meragukan akan dilakukan proses analisis ulang 

sedangkan data yang sudah relevan akan disusun secara sistematis dengan pola 

pembuatan karya tulis ilmiah dan tahap terakhir membuat kesimpulan dari semua 

data. 


