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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. METODOLOGI PENELITIAN 

Pengumpulan data pada penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

bahan-bahan yang relevan, akurat, dan reliabel agar dapat membantu penelitian 

nantinya. Kegiatan terpenting dalam penelitian ilmiah yaitu mengadakan pengukuran, 

dengan menggunakan metode-metode yang telah ada yaitu observasi, metode 

wawancara, metode tes, metode drone, ataupun metode-metode lainnya. 

Di dalam penulisan kajian sistem arsitektur pada bangunan pasar johar ini penulis 

menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang salah satunya 

melihat langsung di lapangan, melihat kondisi eksisting tapak perencanaan dan kondisi 

dari lapangan, melihat langsung kondisi eksisting tapak perancanganan dan kondisi saat 

ini pada kawasan yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah bangunan Pasar 

Johar Semarang. 

3.1.1. Penelitian Kualitatif 

Sebuah riset kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang sangat 

kompleks, sehingga untuk memahami metode kualitatif diperlukan beberapa 

langkah dan pendekatan. 

Berdasarkan John W. Cresswell dalam buku nya qualitative inquiry& research 

design (2007) riset kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala inti. Untuk mengerti gejala inti 

tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan 

menggunakan pertanyaan yang umum dan agak luas sehingga peserta dapat 

memahami topik yang ditanyakan. Informasi didapat dari partisipan kemudian 

dikumpulkan dan dirangkai menjadi satu. Informasi tersebut biasanya berupa kata 

atau teks. Data yang didapat tersebut kemudian dianalisis. Hasil dari analisis itu 

misalnya berupa deskripsi ataupun penggambaran, dapat juga dianalisis dalam 

bentuk tema-tema. Dari data-data yang telah didapat peneliti membuat interpretasi 

untuk mendapatkan arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat renungan 
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pribadi dan menjelaskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan 

lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam 

bentuk laporan tertulis. Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan, pemikiran, dan pandangan peneliti karena data yang didapat akan 

diinterpretasikan oleh peneliti. Sehingga, beberapa orang menganggap penelitian 

kualitatif agak meragukan karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis 

data.(Dr.J.R.Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif) 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif merupakan manusia yang 

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Metode 

kualitatif membuka kesempatan untuk menghubungkan antara peneliti dan 

responden secara langsung. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif. 

Data yang digunakan berupa kata-kata, gambar, wawancara, foto, dan lain-lain. 

(Creswell, John W.,2007) 

Pada penelitian kualitatif, teori merupakan pernyataan sistematis yang 

berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari data dan diuji lagi secara 

empiris. Dasar teoritis dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan dan analisis data. Di 

kalangan penelitian kualitatif, lebih condong pada perspektif fenomenologis. Dalam 

perspektif ini, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan 

organisasi dan situasi tertentu. (Creswell, John W.,2007) 

Proses penelitian kualitatif merupakan penelitian yang belum terdapat 

masalah, atau ketertarikan yang jelas, namun dapat langsung terjun ke 

lapangan/objek penelitian. Setelah terjun ke objek penelitian tahap awal peneliti 

kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada pada lokasi itu, yang masih bersifat 

umum.
4
 Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi/fokus, pada tahap ini peneliti 

memilih mana data yang penting, menarik, dan baru. Setelah itu, dikelompokkan 

menjadi serangkaian kategori yang ditetapkan untuk fokus penelitian. Tahap ketiga 

atau tahap terakhir pada penelitian kualitatif adalah tahap selection. Pada tahap 

selection peneliti menjabarkan fokus menjadi lebih detail. Setelah itu, peneliti 

melakukan analisis yang mendetail terhadap data dan informasi yang didapat, 

selanjutnya peneliti dapat mendapatkan tema dengan cara menyusun data yang 

diperoleh menjadi serangkaian hipotesis, pengetahuan atau ilmu yang baru. 

                                                           
4
 http://repository.uinbanten.ac.id/1682/5/BAB%20III.pdf 
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Penelitian itu dikatakan penelitian interpretative karena peranan penting dari 

peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan 

oleh partisipan. Jadi, hasil penelitian kualitatif banyak terpengaruh oleh refleksi 

pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial, kreatifitas dan kemampuan personal 

peneliti. 

Penelitian itu disebut pula pencarian alamiah (naturalistic inquiry) karena 

menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan 

tempatnya. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan seusai fakta. Jadi, 

lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian tersebut 

bukannya asumsi, praduga atau konsep peneliti. Hal itu berarti peneliti masuk dan 

mendalami situasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang berlaku di tempat tersebut pada 

waktu itu. Peneliti tidak akan memanipulasi dan merekayasa gejala dan situasi yang 

ada. Tujuan utama dari naturalistic inquiry ini adalah menemukan arti dan pemahaman 

yang baru dari gejala yang diteliti. Guba (Patton, 2002) menyebutkan sebagai 

discovery-oriented research adalah penelitian yang berorientasi penemuan dan 

Gambar III-1 : Berbagai Istilah Metode Kualitatif 

Sumber  : Metode Penelitian Kualitatif, Dr.J.R.Raco, Me., Sc. - 

     Prof. Dr. Conny R. Semiawan, 2010 
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pengertian yang baru. Naturalistic inquiry ini berbeda dengan penelitian yang dibuat 

dengan cara eksperimen yang terkontrol (controlled-experiment design). 

Istilah lain yang digunakan untuk metode itu adalah konstruktivisme 

(constructivism). Konstruktifisme mulai dengan suatu premis bahwa dunia manusia 

(human world) berbeda dengan dunia alam (natural world) dan dunia fisik (physical 

world). Dunia manusia coraknya hidup, ada interaksi, ada komunikasi yang hidup dan 

dinamis. Ciri khas dari dunia manusia adalah dapat berbicara, berpikir dan bertindak 

sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diinginkannya. Sedangkan dunia alam dan fisik 

coraknya mekanis, keras, ‗mati‘, tidak ada komunikasi yang hidup. Karena perbedaan 

ini, maka perndekatan penelitiannya juga harus berbeda. Manusia tidak dapat 

diperlakukan sebagai makluk yang mati dan begitu juga alam fisik yang keras tidak 

dapat diperlakukan sebagai makluk yang hidup. Konstruktifisme beranggapan bahwa 

dunia dikonstruksi (constructed) dan  bukan diterima (given). Dunia dalam hal ini 

dipahami dalam artinya luas termasuk relasi, komunikasi, persepsi, perasaan. Jadi apa 

yang kita lihat, rasakan, alami, dan ketahui bukanlah diterima tetapi dikonstruksi atau 

‗diciptakan‘. Hal ini hanya mungkin dibuat oleh manusia. Manusialah yang memiliki 

dan mengembangkan kemampuannya untuk menginterpretasi dan mengkonstruksi 

realita. 

Persepsi manusia bukanlah suatu realita yang berdiri sendiri. Tidak ada persepsi 

yang berdiri sendiri tanpa adanya manusia yang menciptakannya. Misalnya juga 

matahari, matahari memang nyata tetapi ditangkap, dipahami dan didekati melalui 

budaya dan bahasa manusia. Dalam arti ini matahari dikonstruksikan oleh manusia. 

Jadi, matahari tidak dapat dikenal tanpa pemahaman budaya melalui bahasa manusia. 

Dengan demikian, konstruktifisme mempelajari beraneka realita yang disusun oleh 

manusia yang pada akhirnya memberikan dampak kepada hidup manusia itu sendiri dan 

memberi arti pada hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Namun harus 

dimengerti bahwa konstruktivisme mengkonstruksi pengetahuan tentang suatu realita 

tetapi tidak mencuptakan realita itu. Dengan kata lain, realita dunia tetap ada tetapi 

manusia memberi arti kepadanya melalui budaya dan bahasa yang dipahaminya. 

Ada istilah lain lagi yang dikenakan kepada metode kualitatif yaitu metode 

alternatif (alternative method). Disebut metode alternatif karena metode ini 

menawarkan cara lain untuk membuat suatu penelitian. Hal ini disebabkan oleh 

karena sebelumnya orang hanya mengenal satu metode saja yaitu metode 
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kuantitatif. Metode kuantitatif sering juga disebut sebagai metode tradisional. 

Disebut ‗tradisional‘ karena metode ini sudah dikenal dan digunakan sejak lama. 

Penelitian kuantitatif ini dari mulanya menekankan aspek pengukuran, objektif, 

ketepatan secara matematis dan statistik. Makna lain dari penyebutan ‗alternatif‘ 

untuk metode kualitatif yaitu anggapan bakwan realita sosial bercorak banyak 

(multy-facet), holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan memiliki hubungan 

interaktif. Realita sosial tidak dapat disederhanakan dengan angka-angka. 

Dinamisitas realita sosial mengindikasikan adanya suatu proses yang berjalan dan 

tidak statis. Bercorak banyak karena suatu realita dimaknai berbeda oleh setiap 

orang, tempat, dan waktu. 

3.1.2. Ciri-ciri Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui perbedaan 

tersebut ada 15 ciri penelitian kualitatif yaitu  : 

a) Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau 

alamiah (natural setting). 

b) Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul 

data berdasarkan pengamatan dan wawancara. 

c) Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang 

kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

d) Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya dalam 

pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel 

yang saling mempengaruhi. 

e) Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian 

maka apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok 

bagi penelitian kualitatif. Mengutamakan data langsung atau ―first hand‖. 

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk 

melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. 

f) Dalam penelitian kualitatif digunakan metode triagulasi yang dilakukan secara 

ekstensif baik triagulasi metode maupun triagulasi sumber data. 

g) Mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data 

yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah 

yang diteliti. 
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h) Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti, jadi tidak sebagai 

objek atau yang lebih rendah kedudukannya. 

i) Mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden, 

yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dan segi pendiriannya. 

j) Verifikasi. Penerapan metode ini antara lain melalui kasus yang bertentangan 

atau negatif. 

k) Pengambilan sampel secara purposif. Metode kualitatif menggunakan sampel 

yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. 

l) Menggunakan ―audit trail‖. Metode yang dimaksud adalah dengan 

mencantumkan metode pengumpulan dan analisa data. 

m) Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung 

dianalisa, dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis, demikian 

seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadahi. 

n) Teori bersifat dari dasar. Dengan kata yang diperoleh dari penelitian di lapangan 

dapat dirumuskan kesimpulan atau teori. 

 

3.1.3. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan salah satu metode 

penelitian yang difungsikan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung pada sekarang ini ataupun pada saat yang lampau. Menurut 

Furchan, penelitian deskriptif mempunyai karakteristik: 
5
 

1) Banyak dari penelitian deskriptif menggambarkan suatu fenomena sesuai 

dengan apa yang terjadi dengan cara menelaah secara teratur, mengutamakan 

obyektivitas, dan dilakukan dengan cermat. 

2) Tidak terdapat perlakuan khusus yang dikendalikan atau diberikan. 

Sedangkan menurut Ronny Kountur, penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut
6
: 

1) Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu. 

2) Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu 

persatu. 

3) Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan khusus 

(treatment). 

                                                           
5
 A Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54. 

6
 Ronny Kountur. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 105. 
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Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-

fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi yang komparatif (Nazir, Moh, 

1985). Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap 

fenomena menggunakan suatu standar atau suatu norma tertentu berakibat banyak 

ahli menamakan juga metode deskriptif dengan istilah normative survey (survei 

normatif). Pada metode deskriptif ini juga menyelidiki tentang kedudukan fenomena 

dan melihat hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Oleh sebab 

itu, metode deskriptif ini juga dapat dinamakan status study (studi status). 

Penelitian deskriptif yang sama dengan karakteristiknya memiliki langkah-

langkah tersendiri dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut yaitu:
7
 

1) Perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya 

masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya 

harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan masalah mengandung 

variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini. Dalam penelitian 

deskriptif peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan 

antara variabel. 

2) Menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti perlu 

menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau 

masalah yang telah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif. 

Informasi kuantitatif berkenaan dengan data atau informasi dalam bentuk 

bilangan/angka.  

3) Menentukan prosedur pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian yang 

diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau 

sampel yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Dalam penelitian ada 

sejumlah alat pengumpul data antara 41 lain tes, wawancara, observasi, 

kuesioner, sosiometri. Alat-alat tersebut lazim digunakan dalam penelitian 

deskriptif. Misalnya untuk memperoleh informasi mengenai langkah-langkah 

guru mengajar, alat atau instrumen yang tepat digunakan adalah observasi atau 

pengamatan. Cara lain yang mungkin dipakai adalah wawancara dengan guru 

mengenai langkah-langkah mengajar. Agar diperoleh sampel yang jelas, 

permasalahan penelitian harus dirumuskan sekhusus mungkin sehingga 

memberikan arah yang pasti terhadap instrumen dan sumber data. 

                                                           
7
 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf 
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4) Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang 

sudah didapatkan melalui instrumen yang dipilih dengan sumber data atau 

sampel tertentu masih berupa informasi atau data kasar. Informasi dan data 

harus diolah kembali sehingga dapat menjadi bahan untuk memberikan jawaban 

pertanyaan penelitian. 

5) Menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, 

peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut 

dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara 

keseluruhan. 

 

3.2. CARA PENGUMPULAN DATA METODA PENELITIAN DESKRIPTIF 

Penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis ditinjau dari jenis masalah 

yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu 

penelitian dilakukan, yaitu: 

1) Metode Survei 

Metode survei merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau 

suatu daerah
8
. 

Metode survei cukup banyak digunakan untuk pemecahan masalahmasalah 

pendidikan termasuk kepentingan perumusan kebijaksanaan pendidikan. Tujuan 

utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekolompok obyek 

(populasi). Survei dengan cakupan seluruh populasi (obyek) disebut sensus. 

Sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan sampel survei. 

Untuk kepentingan pendidikan, survei biasanya mengungkap permasalahan yang 

berkenaan dengan berapa banyak siswa yang mendaftar dan diterima di suatu 

sekolah? Berapa jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas? Berapa banyak guru yang 

telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan? Pertanyaan-pertanyaan 

kuantitatif seperti itu diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah 

pendidikan di sekolah. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbadingan 

atau analsis hubungan antara variabel tersebut. (Masyuri, Zainuddin,M, 2008). 

                                                           
8
 Masyhuri, & Zainuddin, M, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2008) 
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 Survei bertujuan pula dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel lain yaitu 

pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi, dan lain-lain. Misalnya pemikiran 

kepala sekolah kepada otonomi pendidikan, pemikiran guru terhadap 43 KTSP, 

pendapat orangtua siswa tentang MBS, dan lain-lain. Peneliti dapat mengukur 

variabel-variabel tersebut secara jelas dan pasti. Informasi yang diperoleh mungkin 

merupakan hal penting sekali bagi kelompok tertentu walaupun kurang begitu 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan (Masyuri, Zainuddin,M, 2008). 

 Survei dalam pendidikan maupun arsitektur banyak manfaatnya yakni untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis ataupun untuk bahan dalam merumuskan 

kebijaksanaan pendidikan sebagian orang juga melakukan survei untuk studi 

pendidikan dalam hubungannya dengan pembangunan. Melalui metode survei 

mampu mengungkapkan masalah-masalah aktual dan mendeskripsikannya, 

mempelajari hubungan antar variabel, membandingkan kondisi-kondisi nyata pada 

lapangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, atau menilai efektivitas 

suatu program.
9
 

 

2) Metode Studi Kasus 

Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau 

kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara 

khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja . Terhadap kasus tersebut 

peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu cukup lama. 

Mendalam, artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan 

terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus 

adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan bagaimana tingkah 

lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. 

Menurut pendapat Maxfield dalam Moh. Nazir, PhD (Nazir, Moh, 1985), 

penelitian kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan 

dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 

Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah, bahwa peneliti dapat 

mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahanya sesuai 

dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subyektif, artinya 

hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk 

                                                           
9
 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf hal. 42-43 
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kasus yang sama pada individu yang lain. Dengan kata lain, generalisasi informasi 

sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun 

sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui 

penelitian lebih lanjut. Banyak teori, konsep dan prinsip dapat dihasilkan dan 

temuan studi kasus. 

3) Metode Participant Observation 

articipant observation adalah jenis terstruktur strategi penelitian. Ini adalah 

metodologi banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya, antropologi 

budaya, tetapi juga sosiologi, studi komunikasi, dan psikologi sosial. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan keakraban dekat dan akrab dengan kelompok tertentu 

individu (seperti kelompok budaya agama, pekerjaan, atau sub, atau komunitas 

tertentu) dan praktik mereka melalui keterlibatan yang intensif dengan orang-orang 

di lingkungan budaya mereka, biasanya lebih jangka waktu.
10

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah varian dari observasi partisipan adalah mengamati partisipasi, 

dijelaskan oleh Marek M. Kaminski, yang menjelajahi subkultur penjara sebagai 

tahanan politik di negara komunis Polandia pada tahun 1985. ―Mengamati‖ atau 

―jeli‖ partisipasi juga telah digunakan untuk menggambarkan kerja lapangan di 

seksual minoritas subkultur oleh para antropolog dan sosiolog yang juga adalah 

lesbian, gay, biseksual, atau transgender, ungkapan yang berbeda dimaksudkan 

untuk menyoroti cara di mana keanggotaan mereka sebagian atau penuh dalam 

komunitas / subkultur bahwa mereka meneliti baik memungkinkan semacam akses 

yang berbeda kepada masyarakat dan juga membentuk persepsi mereka dengan cara 

yang berbeda dari orang luar penuh. 

                                                           
10

 http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/996 

Gambar III-2 : Hubungan antara participant observation, interview, dan dokumen 

Sumber  : https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-sociological-inquiry- 

  qualitative-and-quantitative-methods/s13-01-field-research-what-is-it- 

  and-.html 
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4) Metode Literatur dan Dokumentasi 

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau 

sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu 

penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal-jurnal yang 

mendukung penelitian, buku, dokumentasi laporan-laporan sebelumnya, internet 

dan pustaka. 

Tujuan utama dari studi literatur ini adalah terkumpulnya referensi yang 

relevan dengan penelitian dan dapat menjawab rumusan permasalahan dari 

pertanyataan penelitian yang ada. 

 

3.3. METODA UNTUK MEMBAHAS SISTEM BANGUNAN PASAR JOHAR 

Dalam pembahasan mengenai metoda Sistem Arsitektur dibidang desain pada Pasar 

Johar yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1) Sistem Struktur 

Pada pembahasan mengenai sub bab sistem struktur, penulis menggunakan metoda 

kualitatif deskriptif dengan metode literatur dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan 

data-data tentang Pasar Johar pada saat masa kejayaannya yang menjadi salah satu 

pasar terbesar di Asia, sampai tahun 2015 pada saat mengalami musibah kebakaran. 

Setelah mendapatkan data-data yang ada, peneliti terjun ke lapangan untuk melihat 

kebenaran yang ada. 

2) Sistem Selubung 

Pada pembahasan mengenai sub bab sistem selubung, peneliti menggunakan metoda 

deskriptif dengan metode participant observation. Peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung dan ikut berpartisipasi ketika pengambilan data dilakukan pada 

Pasar Johar.  

3) Sistem Mekanikal 

Pada pembahasan mengenai sub bab mekanikal, peneliti menggunakan metoda 

deskriptif dengan metode literatur dan dokumentasi. Penulis mendapatkan data 

melalui BPCB Semarang dan data-data melalui literatur lain, dengan metode 

kualitatif yaitu dengan berada pada Pasar Johar itu sendiri secara langsung dan 

melihat situasi yang ada pada Pasar Johar apakah sesuai dengan data yang di dapat. 
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3.4. METODA UNTUK MEMBAHAS TATANAN ARSITEKTUR PASAR JOHAR 

Dalam pembahasan mengenai metoda pada keistimewaan desain dan arsitektur 

pada Pasar Johar yang dapat dibagi menjadi : 

1) Analisis Arsitektur 

Untuk metoda yang digunakan pada pembahasan ini adalah metode literatur dan 

dokumentasi, penulis menggunakan teori yang ditulis pada Precedent in 

Architecture yang akan diterapkan pada Pasar Johar.  

2) Bentuk, Ruang, dan Tatanan 

Metoda yang digunakan untuk pembasahan ini adalah metode literatur dan 

dokumentasi dengan menggunakan buku D.K. Ching yaitu Bentuk, Ruang, dan 

Tatanan sebagai acuan dalam meneliti keistimewaan arsitektur Pasar Johar karya 

Thomas Karsten ini nantinya. 

 

3.5. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Agar penelitian Kajian Sistem Arsitektur Pada Pasar Johar Semarang Karya 

Thomas Karsten ini berjalan secara sistematis, maka disusunlah tahapan-tahapan 

penelitian. Menurut Moelong (2007: 127-148) pada buku nya Metodologi Penelitian 

Kualitatif, terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap Pra Lapangan 

Peneliti pada tahap ini mengadakan survei permasalahan. Selama proses survei 

ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, 

mencari data dan informasi tentang Pasar Johar Semarang. Peneliti juga melakukan 

upaya konfirmasi permasalahan melalui penelusuran literatur buku, referensi-

referensi yang telah ada, maupun melalui internet. Pada tahapan ini peneliti 

melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode 

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tahap ini dilakukan oleh 

peneliti pada bulan Desember 2016 – Januari 2017. 

2) Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan ikut merasakan 

kondisi objek penelitian yaitu kawasan pasar Johar Semarang yang nantinya 

gambaran mengenai pasar Johar Semarang akan dijelaskan pada bab IV. Tahap ini 

dilakukan oleh peneliti pada bulan September 2017 – Januari 2018. 

3) Tahap Analisis Data 
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Dalam tahap ini penulis melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif 

dengan metode deskriptif sampai pada interpretasi data-data yang diperoleh 

sebelum-sebelumnya. Tahap ini dilakukan oleh peneliti pada bulan Maret  – 

Desember 2018 

4) Tahap Evaluasi dan Pelaporan 

Dalam tahap ini peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan oleh dosen – 

dosen yang telah ditentukan serta melakukan perbaikan tentang penelitian yang 

dilakukan. Pada tahap ini dilakukan oleh penulis pada bulan Desember 2016 – 

Maret 2019. 

  


