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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Secara kontras, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

melibatkan pengumpulan data dalam bentuk laporan verbal bersifat 

naturalistik, sehingga fokus utamanya adalah menginterpretasikan maksud 

dari penggalan teks daripada komponen numerikal yang ada (Smith, 2006). 

Metode kualitatif dalam psikologi digunakan untuk mengeksplorasi, 

menjabarkan, dan menginterpretasikan pengalaman personal dan sosial 

yang dialami partisipan. Penggunaan metode kualitatif umumnya 

digunakan untuk memahami partisipan yang berjumlah sedikit mengenai 

pandangannya terhadap hal-hal tertentu. 

Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data 

yang melalui pengakuan subjek pelakunya sehingga dalam hal ini peneliti 

dihadapkan dengan berbagai objek penelitian yang seluruhnya 

membutuhkan analisis untuk menghasilkan data (Siyoto & Sodik, 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami arti dari peristiwa dan kaitannya 

terhadap orang-orang yang terlibat dalam situasi tertentu. Atas dasar hal 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

fenomenologi karena peneliti berusaha  untuk  masuk ke dunia  konseptual 
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subjek yang diteliti sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi (Endraswara, 2006).  

Peneliti pada penelitian ini akan meneliti tentang karya seni lukis 

yang merupakan objek penelitian dan menelusuri makna karya seni lukis 

tersebut melalui penuturan para pelukisnya. Kumpulan dari beberapa 

makna yang ditemukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai 

sebuah teori yang dibangun dari lapangan (Suwendra, 2018). Berasal dari 

karya seni lukis yang diciptakan pelukis, peneliti berusaha untuk 

mengungkap makna dari karya seni lukis sebagai data yang diteliti. 

 

3.02. Tema Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk meneliti mekanisme proyeksi yang 

terjadi atau dimunculkan oleh pelukis ketika pelukis menciptakan karya 

seni lukis. Peneliti akan meneliti mekanisme proyeksi yang terjadi pada 

pelukis ketika pelukis tersebut menghasilkan karya seni lukis. 

 

3.03. Subjek Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan subjek individu yang 

memiliki profesi sebagai pelukis. Subjek pelukis yang dimaksud memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Berprofesi sebagai pelukis dalam arti sudah menghasilkan 

pemasukan dari hasil karya lukis yang diciptakannya 
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2. Telah menjalani profesi sebagai pelukis selama setidaknya 

dalam kurun waktu dua tahun terakhir 

3. Bertempat tinggal di Kota Semarang dan sekitarnya 

 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi foto. Wawancara digunakan sebagai metode 

utama sedangkan observasi dan dokumentasi foto digunakan sebagai 

metode pendukung penelitian ini.  

1. Wawancara 

Definisi dari wawancara adalah suatu teknik penelitian yang 

memiliki tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-

pendirian itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode 

observasi (Bungin, 2003).  

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur yang berarti dalam wawancara ini pewawancara memiliki 

pedoman wawancara sesuai isu yang dicakup namun pertanyaan 

yang diajukan kepada subjek bersifat sangat terbuka sehingga 

jawaban subjek bersifat meluas dan bervariasi (Fitrah & Luthfiyah, 

2017). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengungkap hal-hal berikut: 
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a. Identitas  

1) Identitas diri responden (nama, usia, alamat rumah, dan 

pekerjaan) 

2) Identitas keluarga (status perkawinan, ibu, ayah, dan 

saudara kandung) 

b. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 

responden menjadi pelukis 

1) Latar belakang responden memilih untuk berprofesi 

sebagai pelukis 

2) Tekanan atau pengaruh dari masyarakat sekitar dalam 

keputusannya memilih untuk berprofesi sebagai pelukis 

3) Pandangan responden mengenai dirinya yang menjadi 

pelukis 

c. Komponen mekanisme proyeksi 

1) Pengalaman responden dalam menuangkan emosi 

dalam lukisan 

2) Hal-hal yang menginspirasi responden untuk melukis 

3) Latar belakang mengenai lukisan yang diciptakan oleh 

responden 

4) Seberapa banyak lukisan yang sudah diciptakan oleh 

responden 

5) Alasan responden memilih untuk menggambarkan 

simbol atau objek tertentu dalam lukisannya 
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6) Alasan responden memilih warna tertentu dalam lukisan 

ciptaannya 

7) Proses yang dilalui responden dalam menciptakan 

lukisan 

8) Kaitan masa lalu atau pengalaman responden terhadap 

lukisan ciptaannya 

9) Latar belakang responden dan kaitannya dengan 

simbol atau objek yang muncul pada lukisan 

10) Kesulitan yang ditemui responden dalam melukis 

lukisan 

2. Observasi 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang 

diperoleh melalui terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran 

tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi 

antar manusia (Raco, 2010). Observasi yang dilakukan peneliti 

pada penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data primer yang 

didapat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi 

nonpartisipan yang berarti peneliti melihat atau mendengarkan 

pada situasi sosial tertentu tanpa adanya partisipasi aktif peneliti 

(Wijaya, 2018). Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

melukis pelukis dan hal-hal yang berkaitan dengan karya seni lukis 

seperti tahap perkembangan, pendidikan, dan status perkawinan 

pelukis tanpa melakukan tindakan tertentu terhadap pelukis 
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maupun karya seni lukisnya. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk mengungkap hal-hal berikut: 

a. Ekspresi emosional responden 

b. Kesan umum responden terhadap lukisannya 

c. Kesan umum yang muncul pada lukisan responden 

d. Keterikatan emosi responden terhadap lukisan ciptaannya 

e. Tahap perkembangan yang memengaruhi lukisan responden  

f. Pengaruh eksternal maupun internal yang memengaruhi hasil 

lukisan ciptaan responden 

3. Dokumentasi foto 

Dokumentasi foto merupakan serangkaian kegiatan 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi 

yang berkaitan dengan pembuatan dokumen dalam bentuk foto 

(Supardi, 2000). Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi terkait 

karya seni lukis yang dibuat oleh subjek. 

 

3.05. Uji Keabsahan Data 

Fenomena yang ada di lapangan hendaknya bebas dari interpretasi 

subjektif yang dimiliki peneliti, oleh sebab itu diperlukan uji keabsahan 

data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tiga 

cara uji keabsahan data menurut Fitrah & Luthfiyah (2017), yakni: 
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1. Ketekunan pengamatan 

Peneliti dalam hal ini bersikap tekun yang disertai dengan ketelitian 

serta keteguhan dalam melakukan kegiatan pengamatan agar 

peneliti dapat memperoleh data penelitian. 

2. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengecekan keabsahan data 

yang diperoleh dari memanfaatkan berbagai sumber sebagai data 

pembanding di luar data utama. 

3. Kecukupan bahan referensial 

Bahan referensi yang digunakan dalam hal ini adalah data 

pendukung yang berperan sebagai bukti dari data yang diperoleh 

oleh peneliti. 

 

3.06. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 

data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan tujuan 

menemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Siyoto & Sodik, 2015). Analisis data kualitatif 

dilaksanakan secara induktif, artinya penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

deduksi teori tetapi dimulai berdasarkan fakta empiris sehingga peneliti 

dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Metode yang 

dilakukan untuk menganalisis data kualitatif berbeda dengan analisis data 

kuantitatif karena ketajaman analisis data tergantung kepada kebiasaan 
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peneliti dalam melakukan penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Langkah-

langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Reduksi data 

Langkah ini bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta 

pola, dan membuang yang tidak perlu. Merupakan penyederhanaan 

data yang diperoleh selama penggalian data oleh peneliti di 

lapangan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan 

sehingga pada tahap ini peneliti diharapkan mampu 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengodean pada tiap subpokok 

permasalahan. 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Tahap akhir dari analisis data ini mewajibkan peneliti untuk 

mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. 

Tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang telah 

dikumpulkan melalui cara mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan. 

 

  


