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BAB III   
METODE PENELITIAN 

 
 

Aktivitas penelitian dilakukan untuk menemukan akar permasalahan dan 

penyelesaian yang tepat terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi dalam 

masyarakat. Penelitian memerlukan seperangkat instrumen agar tidak terjadi 

kesalahan yang besar dalam proses pendataan, analisa dan pengambilan 

keputusan. Salah satu insrumen yang digunakan dalam proses penelitian adalah 

Metode, dimana secara garis besar terdapat dua metode yang sering digunakan 

dalam proses penelitian yaitu Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian 

Kualitatif. Mengacu pada tema penelitian tentang Konservasi Furnitur berlanggam 

Gothic maka metode yang akan digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif. 

 

3.1 METODE PENELITIAN SECARA UMUM 

Metode penelitian Kualitatif Deskriptif akan diterapkan dalam penelitian 

tentang Konservasi Furnitur berlanggam Gothic, mengingat dalam proses 

penelitian yang akan dilakukan nantinya cukup banyak data yang akan digali dari 

nara sumber atau informan yang mengetahui tentang sejarah dan perkembangan 

Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. Penerapan metode penelitian Kualitatif 

akan menghasilkan sebuah gambaran atau persepsi, pengetahuan, prosedur dan 

informasi baru terhadap proses pelestarian, perawatan, perbaikan benda cagar 

budaya khususnya furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang. 

Dalam penelitian dengan Metode Kualitatif  Deskriftif memiliki sifat 

penelitian yang bersifat seni atau kurang berpola (Sugiyono : 2012). Penelitian 

kualitatif seringkali disebut sebagai penelitian natural karena penelitian dilakukan 

pada kondisi alami atau dengan kondisi yang benar-benar merupakan kondisi 

yang sebernarnya. Proses pelaksanaan penelitian mengacu pada kajian teori yang 

mendukung  antara lain tentang konservasi, arsitekur Gothic, sejarah Gereja 

Katolik Santo Yusuf Semarang, furnitur, bahan furnitur dari kayu masif, 
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konstruksi furnitur, finishing furnitur. Dengan dasar kajian teori yang tepat 

diharapkan bahwa penelitian bisa terfokus pada permasalahan yang sebenarnya 

dan berdasarkan referensi kajian teori tersebut diharapkan dapat memunculkan 

kesimpulan yang tepat dan benar. 

Penelitian tentang Konservasi Furnitur berlanggam Gothic dilakukan 

langsung di lokasi penelitian. Dalam proses menggali informasi, penulis akan 

melakukan observasi dan pencatatan data, namun penulis memerlukan banyak 

informasi penting yang berasal dari narasumber atau informan yang memahami 

sejarah  Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang dan aktivitas sehari-hari yang 

terjadi. Data visual, data teknis dan informasi yang akurat diharapkan bisa 

menghasilkan penelitian yang berbobot. 

 

3.1.1 LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian merupakan tempat ibadah umat Katolik berupa bangunan 

gereja dengan nama Gereja Katolik Santo Yusuf di Jl. Ronggowarsito Semarang. 

Bangunan gereja ini masih berada di Kawasan Kota Lama Semarang (Semarang 

Old City) dan masih memiliki nilai sejarah yang tinggi.  

 

3.1.2 OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian yang akan diteliti adalah furnitur yang sampai sekarang 

masih digunakan di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. Penelitian difokuskan 

pada Bangku Umat, Altar, Tabernakel, Kursi Sedilia dan Mimbar. Pembahasan 

meliputi bahan yang digunakan, konstruksi, jenis finishing yang dipakai. Selain 

itu penulis mencoba menggali terkait perlakuan manusia terhadap furnitur 

tersebut. Furnitur tersebut hingga saat ini masih digunakan sebagai sarana untuk 

menunjang kegiatan ibadah. 

 

3.1.3 LINGKUP PENELITIAN 

Lingkup penelitian adalah furnitur yang masih digunakan di Gereja 

Katolik Santo Yusuf Semarang. Penentuan langgam furnitur yang digunakan 

mengacu pada penelitian terdahulu dengan judul Studi Gaya Desain Interior 
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Gereja Katolik Santo Yusuf Ronggowarsito dan Kapel Susteran OSF di Gedangan 

Semarang (Setiabudi, 2013 : 1-11). Peneliti tersebut ingin mengetahui unsur gaya 

desain dan bagaimana penerapan gaya desain pada elemen interior pada Gereja 

Katolik Santo Yusuf (GKSY) dan Susteran OSF di Gedangan Semarang dengan 

metode penelitian deskriptif. Penelitian yang saat ini dilakukan difokuskan untuk 

menggali informasi terkait dengan kegiatan perawatan terhadap furnitur. Hal ini 

menjadi menarik karena furnitur tersebut masih bisa difungsikan dalam kondisi 

yang baik. Beberapa kerusakan terjadi pada furnitur, namun secara umum 

sebagian besar kondisinya baik. 

 

3.1.4 METODE PENELITIAN YANG DITERAPKAN 

Dalam usulan penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode 

Kualitatif Deskriptif. Metode Kualitatif Deskriptif dipergunakan untuk meneliti 

lebih lanjut terkait dengan furnitur yang terdapat dalam bangunan Gereja Katolik 

Santo Yusuf Semarang. Gambaran lebih lengkap terkait dengan metode penelitian 

yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.1.4.1 Metode Penelitian Kualitatif 

Metode kualitatif merupakan sebuah metode artistik karena proses 

penelitian lebih bersifat seni atau kurang berpola.  Selain itu metode kualitatif 

juga disebut sebagai metode penelitian yang naturalistik karena penelitian 

yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono : 2012). Karakteristik 

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam buku 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karya Sugiyono dijelaskan bahwa 

karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian diliakukan pada kondisi yang alami atau natural dan 

langsung pada sumber data. Peneliti merupakan instrument kunci 

dalam penelitian kualitatif. 

b. Penelitian kualitatif lebih cenderung bersifat deskriptif. Data yang 

muncul dalam penelitian ini terwujud dalam bentuk gambar dan kata-

kata, sehingga tidak menekankan data dalam bentuk angka. 
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c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses penelitian yang 

dilakukan daripada produk atau outcome. 

d. Analisa data dilakukan secara induktif. 

e. Penelitian ini lebih menekankan pada maknanya. 

 

Proses Penelitian Kualitatif 

Pelaksanaan proses penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap 

yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap seleksi (Sugiyono : 2012). 

Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karangan Prof 

Dr. Sugiyono, penjelasan lebih detail tentang tahap penelitian kualitatif dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Proses penelitian tahap pertama  adalah tahap deskripsi atau orientasi, 

dimana pada tahap deskripsi ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan dan apa yang ditanyakan. Segala bentuk informasi yang 

diperoleh masih berupa data awal. Data yang diperoleh dalam jumlah yang 

banyak dan belum tersusun dengan jelas. 

Proses penelitian tahap kedua adalah tahap reduksi, pada tahap ini 

peneliti mulai menyeleksi data yang akan digunakan dalam proses penelitian 

dengan cara mengurangi atau mereduksi data dan informasi yang telah 

diperoleh dalam tahap deskripsi. Proses reduksi dilakukan untuk lebih 

memfokuskan dan memperjelas arah penelitian mengacu pada tema yang 

diambil yaitu Konservasi Furnitur berlanggam Gothic. Pemilihan data 

permasalahan yang akan diteliti dilakukan dengan mengelompokan data 

berdasarkan tingkat kepentingan, sedangkan data yang tidak memiliki 

korelasi langsung secara otomatis akan diabaikan. 

Proses penelitian tahap ketiga yaitu seleksi (selection), pada tahapan 

ini peneliti menguraikan fokus yang sudah ditentukan menjadi semakin rinci. 

Peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi dan data yang 

telah diperoleh sehingga peneliti dapat menemukan tema dengan cara 

menyusun data menjadi suatu bangunan penelitian, hipotesis atau ilmu baru. 

(Sugiyono : 2012) 
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Penelitian Deskriptif 

Penelitian Deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menampilkan 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai suatu kondisi nyata yang 

terjadi di masyarakat atau obyek yang diteliti. Penelitian deskriptif digunakan 

untuk mengetahui langgam yang digunakan pada furnitur.  Penerapan 

langgam yang digunakan pada furnitur di Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan judul Studi 

Gaya Desain Interior Gereja Katolik Santo Yusuf Ronggowarsito dan Kapel 

Susteran OSF di Gedangan Semarang (Setiabudi, 2013 : 1-11) 

 

3.1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap dalam 

penelitian yang memberikan gambaran lengkap bagaimana seharusnya data 

terhadap objek penelitian tersebut. Dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Pengambilan data dapat dilakukan dengan berbagai 

setting, berbagai sumber dan bermacam-macam cara. (Sugiyono : 2012) 

 Berdasarkan setting data diperoleh dengan setting alamiah, 

laboratorium, seminar, diskusi maupun di jalan. Berdasarkan sumber terdapat 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, Cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data berupa wawancara (interview), angket (kuisioner), 

observasi (pengamatan) dan bisa gabungan. (Sugiyono : 2012) 

Peneliti mempersiapkan beberapa pedoman yang digunakan sebagai 

panduan pelaksanaan observasi dan wawancara. Panduan tersebut berisikan 

daftar pertanyaan, tabel data dalam bentuk: 

a. Pedoman Wawancara dengan Pastor atau Romo. 

Wawancara dilakukan terhadap Pastor atau Romo yang bertugas di 

Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. Wawancara bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi terkait dengan sejarah berdirinya gereja, 

pengadaan furnitur, perawatan furnitur. Wawancara terkait dengan 

furnitur difokuskan pada furnitur yang pembuatannya dilakukan pada 

masa awal berdirinya Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. 

Peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan 

kepada Pastor atau Romo untuk menggali informasi terkait dengan 

kegiatan perawatan dan perbaikan terhadap furnitur. Daftar pertanyaan 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Gereja Santo Yusuf 

Semarang! 

2. Jelaskan secara singkat sejarah proses pengadaan furnitur pada 

saat awal berdirinya bangunan gereja! 

3. Mengapa pihak gereja tetap mempertahankan keberadaan furnitur 

asli yang ada? 

4. Siapa pihak yang bertugas melakukan perawatan terhadap furnitur 

yang terdapat di Gereja Santo Yusuf Semarang? 

5. Sebutkan jenis kerusakan apa yang sering terjadi terjadi pada 

furnitur di Gereja Santo Yusuf Semarang! 

6. Apakah ada panduan perawatan dan perbaikan  dalam bentuk 

Petunjuk Teknis Perawatan? 

 

b. Pedoman Wawancara dengan Koster atau Sacristan. 

Wawancara dilakukan terhadap Koster atau Sacristan yang bertugas 

untuk merawat gedung Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang termasuk 

furnitur yang menjadi obyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas perawatan terhadap 

furnitur yang dilakukan oleh Koster. Jenis furnitur yang dijadikan obyek 

penelitian adalah: 

1. Tabernakel. 

2. Altar. 

3. Mimbar. 
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4. Kursi Sedilia. 

5. Bangku Umat. 

 

Peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan 

kepada Koster atau Sacristan untuk menggali informasi terkait dengan 

kegiatan perawatan dan perbaikan terhadap furnitur. Daftar pertanyaan 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa lama Bapak bertugas sebagai Koster di Gereja Santo 

Yusuf? 

2. Sebutkan aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam rangka 

perawatan Furnitur berlanggam Gothic di Gereja Santo Yusuf ! 

3. Sebutkan dan berikan penjelasan singkat jenis perawatan harian 

yang dilakukan terhadap Furnitur berlanggam Gothic di Gereja 

Santo Yusuf ! 

4. Sebutkan dan berikan penjelasan singkat jenis perawatan berkala 

(mingguan, bulanan, tahunan) yang dilakukan terhadap Furnitur 

berlanggam Gothic di Gereja Santo Yusuf ! 

5. Sebutkan aktivitas  perawatan harian yang dilakukan terhadap 

Tabernakel, Altar, Mimbar, Kursi Sedilia dan Bangku Umat! 

6. Sebutkan aktivitas  perawatan mingguan yang dilakukan terhadap 

Tabernakel, Altar, Mimbar, Kursi Sedilia dan Bangku Umat! 

7. Sebutkan aktivitas  perawatan bulanan yang dilakukan terhadap 

Tabernakel, Altar, Mimbar, Kursi Sedilia dan Bangku Umat! 

8. Sebutkan aktivitas  perawatan tahunan yang dilakukan terhadap 

Tabernakel, Altar, Mimbar, Kursi Sedilia dan Bangku Umat! 

9. Apakah ada jenis perawatan lain selain yang sudah tersebut di 

atas? 

10. Sebutkan kerusakan pada furnitur yang pernah Bapak temukan ! 

11. Jelaskan perbaikan seperti apa yang dilakukan? 
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c. Pedoman Observasi. 

Peneliti akan melakukan observasi untuk melihat kondisi furnitur yang 

terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. Observasi ditujukan 

untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan proses penelitian 

yang akan dilakukan. 

Beberapa aktivitas  observasi yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan secara langsung/visual untuk mengetahui 

jenis-jenis furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang. 

2. Melakukan pengamatan secara langsung  untuk mengetahui 

aktivitas perawatan furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo 

Yusuf Semarang. 

3. Mengumpulkan dokumentasi berupa foto furnitur dengan 

menggunakan kamera digital. 

 

d. Pedoman Dokumentasi. 

Peneliti akan melakukan dokumentasi untuk melihat kondisi bangunan 

gereja dan furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf 

Semarang. Dokumentasi ditujukan untuk mendapatkan informasi dan 

data terkait dengan proses penelitian yang akan dilakukan. 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian, 

peneliti merencanakan beberapa aktivitas  dokumentasi yang akan 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan dokumentasi berupa foto untuk mengetahui jenis-jenis 

furnitur yang terdapat di Gereja Katolik Santo Yusuf Semarang. 

2. Mengumpulkan dokumentasi berupa foto furnitur dengan 

menggunakan kamera digital. 

3. Menentukan jenis furnitur yang dijadikan sebagai objek penelitian 

tesis. 



73 

 

3.1.4.3 Teknik Analisa Data 

Data penelitian yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan Metode Kualitatif dan disesuaikan dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Tahap analisis dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan furnitur yang terdapat di Gereja 

Katolik Santo Yusuf, sehingga pada akhirnya dapat merumuskan secara lebih 

tepat bagaimana proses pemakaian, perawatan terhadap furnitur. Dalam tahap 

analisis data akan dilakukan perbandingan terhadap proses perawatan yang 

biasa dilakukan di Gereja Katolik Santo Yusuf dengan metode perawatan 

yang berkembang saat ini. Pada akhirnya diharapkan muncul prosedur 

perawatan dan perbaikan yang dibakukan sehingga bisa digunakan sebagai 

acuan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Materi Penelitian merupakan suatu acuan yang akan digunakan selama 

proses penelitian berlangsung, secara garis besar terbagi menjadi: 

a. Materi Literatur 

Materi Literatur mengacu pada kajian teori yang terdapat di masyarakat, 

perpustakaan. Dalam penelitian ini kajian teori yang digunakan adalah 

teori yang terkait dalam konservasi, arsitekur Gothic, sejarah Gereja 

Katolik Santo Yusuf Semarang, furnitur, bahan furnitur dari kayu masif, 

konstruksi furnitur, finishing furnitur. 

b. Materi Observasi 

Aktivitas observasi atau pengamatan dilakukan pada kondisi saat ini, 

yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Materi observasi disajikan dalam bentuk 

teks naratif dan gambar yang menjelaskan tentang jenis furnitur. 

c. Materi Wawancara 

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan pengalaman 

dan pengetahuan nara sumber yang sudah terpilih. Data yang muncul 

dalam bentuk narasi tulisan atau cerita. 
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Proses penelitan yang akan dilakukan tentunya membutuhkan alat 

bantu sehingga data yang diperoleh valid dan bisa didokumentasikan. Alat 

yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kamera Digital 

Kamera Digital digunakan sebagai sarana untuk mendokumentasikan 

obyek yang diteliti. Data yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau 

foto dalam format JPEG. Gambar yang ditampilkan dalam bentuk 

gambar tiga dimensi yang realistis. 

b. Kertas dan Alat Tulis. 

Kertas dan Alat tulis digunakan untuk mencatat informasi dalam bentuk 

gambar sketsa, catatan hasil wawancara. 

c. Komputer/Laptop 

Peralatan ini digunakan untuk mengolah data penelitian,software yang 

dibutuhkan untuk mengolah data yaitu MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, Auto CAD, Adobe Photoshop CS3. 

 

3.1.4.4 Alur Kerangka Penelitian 

Alur kerangka penelitian merupakan tahapan yang harus dilakukan 

dalam proses penelitian yang dilakukan, tahapan proses penelitian tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perumusan Masalah. 

Perumusan masalah merupakan tahapan awal dalam proses penelitian 

yang dilakukan dengan cara survey lapangan yang bertujuan 

mengetahui gambaran awal di lokasi penelitian. Informasi terkini juga 

diperlukan untuk bisa menggali permasalahan yang sebenarnya. 

b. Penelitian Kajian Teori. 

Penelitian Kajian Teori merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mendapatkan landasan teori yang relevan dengan obyek penelitian 

dengan tema Konservasi Furnitur bergaya Gothic. 
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c. Identifikasi terhadap obyek penelitian. 

Proses identifikasi difokuskan pada furnitur yang terdapat di Gereja 

Katolik Santo Yusuf Semarang. Lingkup analisis difokuskan pada 

beberapa jenis atau kelompok furnitur yang terdiri dari tabernakel , 

altar, mimbar, kursi sedilia dan bangku gereja. 

d. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan 

obyek yang diteliti yaitu furnitur meliputi: jenis, ukuran, bahan, 

konstruksi dan finishing. 

e. Analisa Data. 

Analisa data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari proses 

observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian 

dikaji berdasarkan kajian teori yang relevan. 

f. Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dan diperkuat dengan 

kajian teori pendukung maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang 

pada akhirnya bisa menyelesaikan tujuan penelitian. Secara otomatis 

diharapkan permasalahan yang ada dapan diselesaikan. Saran bisa 

direkomendasikan menindaklanjuti kesimpulan yang sudah diambil. 

 

 

3.2 METODE KONSERVASI FURNITUR 

Dalam penelitian Konservasi Furnitur Berlanggam Gothic ini, pembahasan 

difokuskan pada tiga hal terkait dengan perencanaan yaitu studi kelayakan 

konservasi, analisis kerusakan, rekomendasi intervensi. Mengacu pada buku 

Sejarah dan Prinsip Konservasi Arsitektural Bangunan Cagar Budaya Kolonial 

(Kriswandono, 2014) dan diskusi dengan beberapa nara sumber terkait dengan 

bidang keahlian konservasi dan furnitur, maka dapat dirumuskan dalam tahapan 

sebagai berikut: 
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A. STUDI KELAYAKAN KONSERVASI 

Penekanan utama dalam studi kelayakan konservasi terletak pada 

pendokumentasian seluruh aspek furnitur sebelum dilakukan intervensi 

atau tindakan konservasi. Hasil dari studi kelayakan konservasi berupa 

kelayakan apakah bangunan tersebut atau dalam penelitian ini difokuskan 

pada furnitur berlanggam Gothic layak atau tidak untuk dilakukan 

konservasi. Penilaian kelayakan berdasarkan pencatatan dan perekaman 

(recording-documenting). Dalam tahapan studi kelayakan konservasi 

terbagi menjadi 2 bagian yaitu non fisik dan fisik. Studi non fisik 

mencakup muatan nilai sejarah, inventori dan evaluasi arsitektur. 

Sedangkan fisik mencakup penggolongan bahan penyusun awal dan 

pengganti serta karakteristik furnitur yang terdapat di Gereja Santo Yusuf 

Semarang. Terkait dengan konservasi furnitur, maka aktivitas pencatatan 

dan perekaman meliputi bentuk atau keaslian furnitur, konstruksi  atau 

kekuatan, material, finishing dan warna. 

Pada tahapan Recording dan Documenting tahapan yang dilakukan adalah 

melakukan pendataan terkait dengan perkiraan tahun pembuatan dan asal 

furnitur. Termasuk didalamnya mengidentifikasi dan menandai komponen 

furnitur yang masih asli dan mana yang sudah mengalami penggantian 

bahan, konstruksi dan finishing furnitur. Dokumentasi dilakukan dalam 

bentuk pengambilan foto dan data. 

 

B. ANALISIS KERUSAKAN 

Pada tahapan analisis kerusakan, peneliti berperan sebagai konservator 

untuk  melakukan analisis terhadap kerusakan yang terjadi pada furnitur. 

Pada aktivitas konservasi terhadap furnitur berbahan kayu, analisis 

kerusakan terdiri dari: 

a. Kerusakan karena manusia. 

b. Kerusakan fisik. 

c. Kerusakan kimiawi. 

d. Kerusakan biologis. 
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Pada tahap deteksi kerusakan, aktivitas konservasi furnitur berlanggam 

Gothic dilakukan dengan melakukan pengamatan secara visual dan secara 

mekanik sederhana untuk melihat kerusakan terkait bahan baku, konstruksi 

dan finishing furnitur.  

 

C. REKOMENDASI INTERVENSI 

Dalam tahapan rekomendasi intervensi merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam aktivitas konservasi, karena akan menentukan seberapa 

besar tingkat intervensi terhadan bangunan atau benda yang memiliki nilai 

sejarah. Pada tahapan ini diharapkan muncul rekomendasi yang tepat 

terhadap benda yang akan dikonservasi. Dalam konservasi furnitur tahapan 

ini dapat dikategorikan dalam: 

a. Penanganan kerusakan karena fisik atau patah. 

b. Penanganan kerusakan karena kimiawi. 

c. Penanganan kerusakan karena biologis atau jamur. 

d. Penanganan kerusakan karena finishing dan warna. 

Aktivitas penanganan terhadap kerusakan dilakukan dengan jalan 

melakukan observasi untuk melihat bahan baku, konstruksi dan finishing 

furnitur. Pengembalian kondisi furnitur dilakukan dengan melakukan 

penggantian bahan baku yang sama atau memiliki kemiripan sifat fisik dan 

mekanik, penggantian dengan konstruksi yang sama dan penggantian 

bahan finishing yang memiliki karakter sama atau hampir sama.  

 

Peneliti melakukan kegiatan wawancara dan observasi dalam bentuk 

pengambilan gambar, pengamatan visual untuk mengidentifikasi jenis kayu yang 

digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan furnitur. Setelah bahan baku 

utama diketahui maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari 

alternatif kayu pengganti seandainya terjadi kerusakan berat pada bahan baku 

kayu dan harus melakukan penggantian. Guna mendapatkan informasi lebih detail 

mengenai jenis dan spesifi kayu, penulis menggunakan beberapa kajian teori dan        
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referensi dari beberapa sumber yang menguasai dalam bidang kayu. Spesifikasi 

kayu pengganti diperoleh dari data penelitian secara umum terhadap kayu yang 

sudah dilakukan oleh beberapa institusi. Referensi terkait dengan spesifikasi 

bahan baku kayu diperoleh dari: 

1. ATLAS KAYU INDONESIA JILID 1 (DEPARTEMEN KEHUTANAN 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN 

BOGOR, 2005). 

2. Buku Hardwood Lestari Amerika, Panduan jenis-jenis kayu (American 

Hardwood Export Council-AHEC). 

3. Perusahaan APP Timber yang berlokasi di Malaysia dan saat ini memiliki 

Kantor Cabang di Kawasan Industri Kendal. 

 

Aktivitas konservasi furnitur difokuskan pada kegiatan perawatan. Peneliti 

melakukan kegiatan wawancara dan observasi dalam bentuk pengambilan gambar, 

pengamatan visual untuk mengidentifikasi jenis kayu yang digunakan sebagai 

bahan baku utama pembuatan furnitur, konstruksi furnitur dan finishing furnitur. 

Metode yang digunakan mengacu pada Petunjuk Teknis Perawatan Benda Cagar 

Budaya Bahan Kayu (Direktorat Peninggalan Purbakala-Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata : 2006). Peneliti melakukan penyesuaian terkait dengan tahapan 

yang terdapat dalam petunjuk teknis, hal ini dilakukan terkait dengan objek yang 

menjadi studi kasus bukan lagi cagar budaya berbahan kayu secara umum,  namun 

dikhususkan pada furnitur Gothic.  

 Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengacu 

pada studi kasus furnitur yang terdapat dalam gereja. Penelitian difokuskan pada 

identifikasi aktivitas perawatan dan perbaikan yang yang selama ini telah 

dilakukan dan dibandingkan dengan perawatan yang seharusnya berdasarkan 

rekomendasi dari nara sumber yang menguasai bidang furnitur. Selain meneliti 

ativitas perawatan, peneliti mengidentifikasi furnitur yang terdapat di gereja 

tersebut dan memberikan referensi cara perawatan dan perbaikan bila terjadi 

kerusakan pada furnitur. 




