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BAB III 

METODOLOGI 

3.1.  METODE YANG DI GUNAKAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Suatu penelitian yang mendalam dan mendetail 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian. Teknik 

analisisnya dengan menjelaskan/ekplanasi bentuk, fungsi , interpretasi – 

interpretasi dilapangan dan mencari makna warna dibalik maksud – 

maksudnya. Analisisnya untuk menguraikan tentang fakta dan nilai  untuk 

menemukan makna warna  pada arsitektur dan interior gereja inkulturatif 

dengan studi kasus Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran.  

 Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data diskriptif berupa kata – kata baik secara lesan maupun tulisan dari 

orang – orang atau perilaku yang diamati,(Bogdan dan Taylor, 1975:5 

dalam Moleong, 2011, 4)  Penelitian tentang interior dan makna warna 

pada arsitektur Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Bantul, 

dilakukan dengan menggali informasi – informasi melalui wawancara 

mendalam, observasi, dokumentasi sehingga didapatkan data- data pokok 

untuk dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang penerapan serta 

makna warna pada gereja HKTY Ganjuran.  

3.2.  LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN 

Lokasi Gereja HKTY  berada di daerah Ganjuran , Kelurahan 

Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta. 

Studi kasus yang menjadi obyek penelitian adalah interior  Gereja 

Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang merupakan salah satu gereja 

inkulturasi sehingga diharapkan mewakili makna warna pada arsitektur 

dan interior gereja Katolik.  
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3.3.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1 Penentuan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

disebabkan penelitian berangkat dari situasi sosial tertentu, dan hasilnya 

kajiannya tidak diberlakukan di populasi namun ditransferkan ke tempat 

lain yang mempunyai kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. 

Sampel dalam penelitian kualitatif sebagai narasumber atau partisipan , 

informan, teman dan guru dalam penelitian, (Sugiono, 2012:216). 

Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih  kecil dan 

mengarah ke proses penelitian daripada produk dan biasanya membatasi 

pada satu kasus, (Noeng Muhajir, 1996:31). Peneliti memasuki situasi 

sosial tertentu, melaksanakan observasi, wawancara, kepada orang – 

orang yang menurutnya tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan 

sumber data yang diwawancarai dengan purposif yakni dipilih dengan 

peretimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian kualitatif tidak 

digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil 

secara random sehingga hasil penelitian berlaku untuk kasus sosial 

tersebut, (Sugiono, 2012:216). Sampel berguna untuk mempercepat 

penelitian, menghemat biaya dan tenaga, memperluas lingkup penelitian, 

dan memperoleh hasil yang akurat. Dalam penelitian studi kasus ini 

peneliti menetapkan sampel dengan cara sebagai berikut: Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan atau penentuan  sampel data dengan 

mempertimbangkan kebutuhan penelitian. Pertimbangan tertentu tersebut 

berkaitan dengan orang yang paling tahu proses pembangunan gereja Hati 

Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek yang dilakukan penelitian. Umat yang menggunakan 

gereja HKTY Ganjuran dalam hal ini umat yang terlibat aktif dalam 

menggereja. Umat yang berlatang belakang orang Jawa sehingga 

mengetahui tentang budaya Jawa. Sampel yang  bersifat kasuistik, 

berkaitan dengan obyek penelitian berupa gereja inkulturasi yang salah 

satunya gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Sampel yang 

dipilih sebagai obyek penelitian dipilih dengan cermat hingga relevan 
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dengan rencana penelitian, sehingga obyek yang diambil cukup 

representatif. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit lama – lama menjadi 

besar. Hal ini dikarenakan jumlah sumber data yang sedikit tersebut 

belum mampu memberikan informasi data yang memuaskan, maka harus, 

mencari informan lain untuk sumber data, (Sugiono, 2012:219). Pada 

pencarian data dengan  informan atau nara sumber untuk mendapatkan 

data sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap, pencarian 

informasi akan dihentikan ketika informasi yang didapat sudah 

mengalami titik jenuh, dengan cara wawancara dan observasi yang 

mendalam. Data – data yang diperoleh dari informan satu ke yang lain 

seperti bola salju yang semakin lama makin berkembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut, peneliti 

merencanakan A sebagai orang pertama sebagai sumber informasi, 

informan awal ini dipilih sebagai pintu masuk untuk mengenali 

keseluruhan medan secara jelas yang mempunyai knowledgeable 

informan. Kemudian A disarankan ke B dan C, dari C dan B jika peneliti 

belum memperoleh data yang lengkap maka peneliti ke F dan G. Dari F 

dan G jika belum memperoleh data yang akurat maka peneliti pergi ke E, 

selanjutnay ke H, ke G, ke I dan ke J. Sampai di J data sudah jenuh , 

Gb.3. 1 Proses pengambilan sampel sumber data dalam 

penelitian kualitatif, purposive dan snowball 

Sumber: Sugiono, 2012:220 
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sehingga sampel  sumber data sudah mencukupi dan tidak perlu 

menambah sampel baru lagi, (Sugiono, 2012:221). 

3.3.2 Sumber data  

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer : diperoleh 

langsung dilapangan berupa observasi berupa foto, gambaran fisik 

obyek penelitian, elemen – elemen ragam hias, gambar, wawancara 

mendalam secara lisan maupun tulisan dengan informan/nara 

sumber dengan komunitas gereja untuk memperoleh data tentang 

fungsi dan makna elemen interior dan makna warna, catatan 

lapangan, untuk dokumentasi ketika observasi dan wawancara tak 

struktur sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan 

berkualias.  

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memebrikan data kepada pengumpul data. Sumber data 

sekunder : jurnal setipe, literatur sebagai teori pendukung,  untuk 

memperoleh data – data yang tercatat dan gambar visual,sebagai 

acuan awal atau data pendukung dan data pelengkap setelah 

observasi dan wawancara  

3.3.3 Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai seting, 

sumber, dan cara. Secara seting data didapat dengan cara seting 

alamiah di lokasi Gereja HKTY Ganjuran, dengan berbagai nara 

sumber, diarea kerja para perancang gereja, pastur yang pernah 

berkarya, umat dan lain  - lain. Dilihat dari sumber data – data 

primer yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian. Partispasi 

peneliti sebagai instrumen ke lapangan untuk menggali informasi 

dengan cara wawancara mendalam dengan informan dilapangan : 

konsultan arsitek, tokoh sejarah gereja, sumber – sumber informasi 

pelaku pembangunan gereja, petugas paroki, romo – romo yang 

berkarya pada saat pembangunan gereja dan para umat. 

Dokumentasi  dengan tape recorder, buku catatan, handycam, 
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kamera. Sumber data – data sekunder diperoleh dengan studi 

literatur kepustakaan tentang sejarah arsitektur, pelaku yang tidak 

langsung terlibat dalam pembangunan gereja, penelitian yang 

relevan. 

 Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi/pengamatan, interview/wawancara, kuisoner/angket, 

dokumentasi, dan gabungan keempatnya.  Dapat dilihat pada 

gambar 3.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengumpulan Data dengan Observasi 

Pengumpulan data  dengan observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipatif moderat yakni peneliti dalam mengambil data ikut serta dalam 

berbagai kegiatan namun tidak semuanya.Misalnya mengikuti Misa Kudus di 

Gereja Ganjuran. Melakukan pengamatan pada waktu pagi, siang, sore hari 

baik ada kegiatan peribadatan maupun pada saat gereja tidak dipergunakan.  

Pengamatan dilakukan secara kontinu sampai mendapatkan data yang 

diperlukan. Misalnya pengamatan pada waktu misa pagi harian maupun 

pengamatan pada misa mingguan dan misa jumat pertama yang 

diselenggarakan. Untuk memperkuat hasil observasi yang didapat diperlukan 

pedoman observasi agar lebih fokus dalam pencatatan  namun masih bisa 

Gb.3. 2 Macam – macam Teknik Pengumpulan Data 

Sumber: Sugiono, 2012:224 
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berkembang sesuai dengan keadaan dilapangan. Observasi bisa digabungkan 

dengan wawancara dengan orang – orang didalamnya.  

b. Pengumpulan Data dengan Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah membuat pedoman wawancara, pertama 

kali melakukan wawancara dengan romo paroki yang bertugas di Ganjuran, 

kemudian pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui dalam proses 

pembangunan gereja. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara sebagai acuan dan pengembangan wawancara serta penggunaan 

alat perekam sebagai bukti dan alat bantu untuk melakukan analisa. 

Pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur agar dalam 

pelaksanaan lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Untuk menemukan 

permasalahan lebih terbuka, oleh pihak yang diwawancarai , pendapat dan 

gagasan dan latar belakang pada proses pembangunan gereja. Wawancara juga 

digunakan pada saat pengambilan data untuk mengetahui pemaknaan warna 

pada gereja HKTY Ganjuran.   

Alat – alat dalam wawancara  

Hasil wawancara dapat terekam dengan baik perlu adanya alat – alat 

sebagai berikut: 

1) Buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, bisa 

dengan buku tulis atau alat bantu netbook atau tablet 

2) Tape recorder atau handphone untuk merekam semua pembicaraan atau 

percakapan , penggunaanya perlu diberitahu kepada sumber data 

diperbolehkan atau tidaknya. 

3) Kamera atau handphone untuk mengambil gambar disaat peneliti sedang 

melakukan wawancara dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto 

,maka keabsahan hasil wawancara akan lebih akurat dan sah, (Sugiono, 

2012:240) 

c. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi 

Dokumen yang bentuknya tulisan, gambar, hasil karya: catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar:foto, 

sketsa dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya – karya: karya seni 

berupa gambar, patung, film dll. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 
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observasi dan wawancara sehingga hasil nya lebih kredibel dan dapat 

dipercaya, Dalam penelitian ini studi dokumentasi yang dilakukan adalah 

buku sejarah gereja HKTY Ganjuran, foto – foto gereja sejak awal berdiri 

sampai sekarang, gambar – gambar yang terdapat di gereja, tulisan – tulisan 

tentang gereja HKTY Ganjuran. Data –data tersebut diperoleh melalui 

sekretariat paroki, perpustakaan gereja Ganjuran, perpustakaan Gereja 

Kotabaru dan searching jurnal – jurnal melalu media online. 

d. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan penggabungan 

berbagai cara dan sumber data,(Sugiono, 2012:241). Data yang diperoleh 

melalui observasi partispasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi 

secara bersama – sama pada sumber data yang sama. Sehingga data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.   

Metode pengumpulan data dengan kombinasi observasi bisa dilakukan 

bersama-sama dengan dokumentasi lapangan. Misalnya ketika melakukan 

observasi apda obyek gereja, mengikuti misa dapat sekalian mengambil data  

berupa dokumentasi. Sehingga teknik pengambilan data triangulasi sering 

dilakukan pada penelitian ini.  

3.4.  TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan ketika sebelum memasuki 

lapangan, saat dilapangan, dan diakhir selesai dilapangan.  

3.4.1. Analisis Data Sebelum di Lapangan 

Analisis dilakukan pada data sekunder atau studi pendahuluan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian masih bisa berkembang 

setelah peneliti memasuki lapangan. Analisis sebelum ke lapangan berupa hasil 

studi pendahuluan, atau data sekunder literatur arsitektur tradisional Yogyakarta, 

arsitektur dan interior Gereja HKTY Ganjuran, makna warna, inkulturasi gereja 

Katolik. 

3.4.2. Analisis Selama di Lapangan 

Analisis dilapangan setelah observasi dan wawancara dengan:   

Data reduction adalah mereduksi data yang diperoleh karena junlahnya 

banyak, diteliti dan dicatat. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal – hal 
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yang pokok,  mengelompokkan data yang ditemukan dilapangan, fokus pada hal 

yang penting, mencari tema dan polanya. Fokus pada interior, ornament ragam 

hias dan ragam warna arsitektur Gereja HKTY Ganjuran  

Data display adalah menyajikan data bisa dengan uraian singkat , bagan, 

hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Displai data berupa teks 

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik,  

Conclusion drawing/ferivication adalah kesimpulan awal yang didapat 

masih sementara akan berubah jika ditemukan bukti – bukti yang kuat guna 

memperkuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Menjelaskan dengan uraian dan narasi data berupa  interior, ornament 

ragam hias, ragam warna, memaknai warna dalam gereja dan menarik 

kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan. 
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3.5.  TEKNIK ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan. 3.1. Teknik Analisis Data 

Sumber : Analisa Penulis 

 Teknik Pengambilan Data: 

1. Observasi ke obyek Gereja Ganjuran  sebagai studi kasus  

2. Memastikan  informan yang akan dijadikan nara sumber  

3. Wawancara semi terstruktur kepada narasumber/informan  

dengan rekaman dan panduan wawancara. 

4. Dokumentasi untuk melengkapi hasil observasi dan 

wawancara berupa foto – foto  interior dan eksterior 

gereja  
 

 

 

 Data Primer: 

1. Foto interior 

gereja,ornament hias dan 

warna dalam gereja, 

2. Foto/Gambar gereja, 

3. Sumber informasi pelaku, 

4. Catatan lapangan , 

wawancara narasumber  

 Data Sekunder: 

1. Studi literatur tradisional 

Jawa  

2. Dokumentasi sejarah 

gereja  

3. Penelitian yang relevan  

 

Teknik Analisis  Data: 
1. Analisis sebelum ke lapangan berupa hasil studi pendahuluan, atau 

 data sekunder  literatur arsitektur tradisional Yogyakarta, arsitektur Gereja 

HKTY Ganjuran, makna warna, inkulrutasi gereja Katolik. 

2. Analisis dilapangan setelah observasi dan wawancara dengan:   

 Mereduksi data yang acak belum rapi, merangkum, mengelompokkan 

,menyajikan dan memverifikasi serta menyimpulkan data yang ditemukan 

dilapangan. Kegiatan tersebut berlangsung kontinu hingga data sudah jenuh 

dan tuntas. Fokus pada interior, ornament ragam hias dan ragam warna 

arsitektur Gereja HKTY Ganjuran  

 Menjelaskan dengan uraian dan narasi data berupa  interior, ornament ragam 

hias, ragam warna,  

 Memaknai elemen interior dan warna dalam gereja dan menarik kesimpulan 

sesuai dengan pertanyaan penelitian.  
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Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong , hal 248), 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasiskan data, memilah - milah menjadi satuan, mensintesiskan, 

mencari dan menemukan pola,  menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan 

memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. 


