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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berdasarkan pada 

rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bentuk penelitian 

menggunakan bentuk deskriptif. Pada penelitian kualitatif penulis berinteraksi, 

mengamati dan menafsirkan kegiatan dari subjek yang diteliti. Keberhasilan 

proses penelitian tidak terlepas dari peran penulis sebagai tokoh utama dalam  

pengumpulan data-data, agar dalam proses pendataan berjalan dengan lancar 

peneliti harus bersifat objektif dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.  

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, 

dalam  (Sugiyono, 2011 : 15),  yaitu: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data 

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

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
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Metode kualitatif adalah metode yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini, karena data-data yang terkumpul yaitu berupa gambar, kata-kata, bukan 

berbentuk angka. Kesimpulannya metode penelitian kualitatif yang telah dipilih 

penulis sebagai metode penulisan ini yang bertujuan sebagai pendekatan untuk 

mendapatkan rencana penelitian, mengkaji sampling, menentukan dan 

menetapkan teknik pengumpulan data serta menentukan tahapan penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Kriya kap lampu anyam adalah sebuah kerajinan terkenal dari daerah 

penulis, ini melandasi pemikiran penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah 

judul penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kepada Bapak Didi, Bapak Sahman 

dan Kang Entis di Kampung Ciloa dan Cikadu, Desa Cisayong, Kecamatan 

Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan penelitian ini selama tiga bulan, 

dimulai dengan pembuatan proposal, perizinan kepala desa dan pengumpulan 

data. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam penelitian kelapangan yaitu untuk 

memperoleh data-data secara jelas dan akurat. Rencana penelitian merumuskan 

tahapan seperti berikut: 

1. Tahap Orientasi 

Tahap pertama dalam penelitian yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi 

adalah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam memperoleh informasi atau 

gambaran pada objek yang diteliti. Tahap orientasi termasuk tahapan sebelum 

melakukan observasi untuk mengetahui dan mendapat fokus penelitian sebagai 

gambaran objek penelitian dan disertai dengan studi kepustakaan, ditambah data-

data yang akurat untuk memperoleh hasil penelitian. Tahapan wawancara 
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merupakan cara untuk memeperoleh gambaran atau informasi pada objek 

penelitian.  

Tahapan selanjutnya dari tahap orientasi adalah wawancara. Pemilihan 

orang-orang dalam menentukan wawancara merupakan hal yang sangat penting, 

karena lebih akurat dan data-data penelitian lebih lengkap seperti contoh perajin 

kap lampu di Cisayong yang telah lama memproduksi kap lampu anyam yaitu 

bapak Didi dan kang Entis di Kampung Ciloa serta Bapak Sahman di Kampung 

Ciakdu, Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya . 

2. Tahap Pengecekan 

Tahap pengecekan yaitu responden menganalisis kembali hasil wawancara 

dan pengamatan penelitian. Data yang telah didapatkan peneliti kemudian  diuji 

kebenaran dan keakuratannya, maka dilakukan triangulasi  yaitu teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik 

sumber data dan teknik pengumpulan data yang sudah ada. Dalam Sugiyono 

(2011 : 330) mengungkapkan bahwa “Penelitian teknik ini sebenarnya 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas sebuah data yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data.” 

Triangulasi, berarti penulis menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan sumber data dari narasumber yang sama. Penulis juga meneliti 

dengan berbagai cara yaitu partisipatif, wawancara secara mendalam dan 

dokumentasi, dilakukan dengan pengambilan data secara bersamaan. 
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah dalam bidang sosial pada umumnya dan 

khususnya bidang pendidikan khususnya yang sudah baku dan sulit ditemukan. 

TABEL 3.1  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No. Variabel/ Aspek Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1. Desain produk kap 

lampu anyam 

Cisayong.  

a. Macam-macam desain kap 

lampu anyam Cisayong. 

b. Ciri khas kap lampu anyam 

Cisayong. 

c. Pola anyaman kap lampu 

anyam Cisayong. 

d. Warna pada pola kap 

lampu anyam Cisayong. 

e. Pemasaran kap lampu 

anyam Cisayong. 

f. Analisis bentuk 

Wawancara dan 

Observasi 

2

2. 

Proses pembuatan 

kap lampu anyam 

Cisayong. 

a. Alat dan bahan  

b. Tahapan atau proses 

pembuatan  

Wawancara dan 

Observasi 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Menurut (Sugiyono, 2011 : 193) yaitu, “Bila dilihat 

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan) dan gabungan ketiganya.” 

Dalam kegiatan penelitian kualitatif penulis dapat memperoleh data secara 

lengkap melalui: 

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yaitu proses 

medapatkan informasi atau data-data yang bersifat pandangan dari narasumber 

yang bertujuan agar narasumber mengetahui bagaimana memandang dirinya 

menurut sudut pandang dirinya, perasaan dan pikirannya. Menurut (Sugiyono, 

2011 : 194), mengemukakan bahwa: 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disisipkan. 

 

Teknik wawancara, selain harus membawa materi wawancara juga 

membawa alat lain seperti gambar, perekam dan alat bantu lain yang membantu 

dalam wawancara.  Dalam wawancara di Cisayong ini dilakukan oleh penulis 

dengan cara santai kepada narasumber, wawancara tersebut sering dilakukan 

dalam suasana biasa dan tidak mengganggu pengerjaannya, bahkan dua pekerjaan 

dalam satu waktu. Dalam pengerjaannya penulis dibebaskan memilih narasumber, 
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dengan alasan mengetahui pasti tentang objek yang diteliti, agar data-data yang 

diperoleh lebih lengkap dan akurat. 

2. Observasi langsung 

Observasi langsung yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi objek 

yang diteliti dan pada kegiatan tertentu terlihat subyek melakukan proses 

pembuatan kriya. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011 : 203), 

mengemukakan bahwa: “ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.” 

Tahapan pertama yang diteliti yaitu kriya kap lampu anyam, penulis 

melihat dari proses pembuatan kap lampu tersebut, penulis langsung melakukan 

observasi kepada kriyawan pembuat kap lampu anyam, yang beralamat di 

Kampung Ciloa dan Cikadu, Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten 

Tasikmalaya. Pada penelitian ini penulis langsung observasi kepada perajin kap 

lampu anyam di Cisayong yang sudah 20 tahun menggeluti pekerjaannya yaitu 

Bapak Didi, Bapak Sahman dan Kang Entis, sehingga mendapatkan data-data dan 

informasi yang sangat lengkap.  

3. Analisis isi 

Data-data yang diambil adalah berupa kajian dari dokumen berupa buku 

yang memuat tentang masalah yang diteliti dan pemecahannya, juga menyertakan 

dokumentasi mengenai obyek yang diteliti yaitu foto kap lampu anyam Cisayong.  
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisi Data yaitu suatu teknik atau kegiatan setelah semua data 

dari responden atau sumber data terkumpul yang bertujuan menganalisis atau 

mengolah hasil dari wawancara, observasi kepada narasumber, materi dari buku 

sumber, dan dokumentasi berupa foto. Berikut adalah langkah-langkah yang 

diambil dalam menganalisia data adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, oleh karena itu 

perlu dicatat secara terperinci, dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu 

rangkuman inti, pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap keberadaanya. Sesuai 

yang diungkapkan (Sugiyono, 2011 : 338), yaitu: 

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang 

yang tidak perlu.” 

Data yang diperoleh dari proses pengamatan, narasumber dan dokumentasi 

ditulis dalam bentuk lebih sistematis, laporan tersebut perlu dirangkum agar 

mudah dikendalikan sehingga dapat membantu dalam memberikan kode dalam 

aspek-aspek tertentu. 

2.  Display Data  

Setelah reduksi data selanjutnya yaitu display data,  diperlukan karena dari 

keseluruhan gambar hasil penelitian dipilih dan diambil keputusan. Peneliti 

melakukan upaya membuat display data, yaitu menjadikan data agar lebih mudah 

untuk melihat gambaran keseluruhan data untuk pengambilan kesimpulan yang 
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tepat. Dalam mendisplay data akan memudahkan untuk lebih memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya serta berdasarkan data yang telah 

dipahami. 

3. Mengambil Kesimpulan  

Kesimpulan adalah tahap terakhir yang artinya penulis menentukan makna 

dari data yang telah ada dengan cara yaitu mencari tema, persamaan, hubungan, 

dan lainnya. Setelah dianalisis data, meka diperoleh kesimpulan. Menyimpulkan 

dilakukan penulis mulai dari pengamatan dan senantiasa diverifikasi.  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah suatu kegiatan penelitian dari tahap awal 

sampai akhir sebuah penelitian. Tahapan prosedur penelitian tersebut yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan penelitian yaitu suatu kegiatan penelitian meliputi 

menentukan dan pemilihan tempat yang diteliti dan tahap selanjutnya penyusunan 

proposal penelitian serta mengurus perijinan kepada Kepala Desa setempat untuk 

melakukan penelitian, peneliti juga menyiapkan beberapa materi yang akan 

diajukan kepada perajin seputar kerajinannya supaya pada waktu penyusunan 

sudah terkonsep.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

secara lengkap tentang materi yang diteliti, meliputi pengumpulan dan analisis 

data. 
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3.  Tahap Penyusunan Laporan 

Tahapan ini yaitu penulis menuangkan hasil wawancaranya, pengumpulan 

data-data dan lainnya pada karya tulis selengkap mungkin. Penyusunan ini harus 

disertai dengan bimbingan atau konsultasi penulis kepada dosen pembimbing I 

dan II.  

 

 

 

 


