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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang dituju dalam penelitian ini adalah “Batik Warna Alam 

Si Putri” yang merupakan perusahaan home industry yang bergerak pada 

bidang traditional fashion batik, barang – barang yang diproduksi berupa 

kain batik, pakaian batik siap pakai, dan berbagai aksesoris seperti 

kerajinan kain perca (tas, anting, dan kalung). “Batik Warna Alam Si 

Putri” sudah berdiri sejak 2017 Agustus, lokasi operasionalnya sendiri 

terpisah dari tempat tinggal yang berada di Jalan Watusari RT.03, RW.06 

Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. 

 

3.2.  Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian 

Kualitatif (Qualitative Research). Menurut Wahyuni (2012) penelitian 

kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

fenomena sosial dengan hasil temuan yang tidak berupa angka, artinya 

data yang diperoleh tidak melalui proses statistik maupun bentuk – bentuk 

hitungan yang lainnya. Menurut Cahyo Broto (2016) penelitian kualitatif 

memiliki sifat yang deskriptif sehingga data yang dihasilkan berupa kata – 

kata tertulis atau lisan dari subjek dan karateristik yang dapat diamati. 
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Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer, menurut Indriantoro, & Supomo (1999) data primer merupakan 

data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung (tidak 

melalui perantara) melalui survei dan observasi lapangan yang kemudian 

akan dicatat dan dianalisis lebih lanjut. 

 

3.3.  Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif memiliki struktur atau mekanisme penelitian 

yang  berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kualitatif memiliki pedoman untuk memilih subjek penelitian sesuai 

dengan sasaran utama / inti dari permasalahan yang telah ditetapkan oleh 

peneliti, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah 

sampel atau populasi, melainkan subjek / responden / partisipan 

Poerwandari (2001) dalam Noviani (2007). 

Suatu penelitian yang baik harus memiliki aspek – aspek yang akan 

dilibatkan dalam permasalahan, baik subjek atau narasumber, maupun 

karateristik subjek itu sendiri. Subjek penelitian yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini adalah “Ibu Putri Merdeka Wati”, dan karateristik 

subjek pada penelitian ini merupakan seorang ecopreneur yang sudah 

menekuni usahanya ± 3 tahun. Subjek berusia 40 tahun, sudah berkeluarga 

dan memiliki 1 orang anak, subjek yang diteliti berdomisili dan bekerja di 

kota semarang. Karateristik yang terakhir ialah subjek sanggup dan 

bersedia untuk menjadi subjek penelitian. 
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3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Sebagai sumber data penelitian yang dibutuhkan dalam menunjang 

tercapainya tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

observasi dan wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti 

nantinya akan ditujukan langsung kepada pemilik usaha “Batik Warna 

Alam Si Putri”. Menurut Indriantoro & Supomo (1999) wawancara sendiri 

merupakan proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian secara tatap muka 

antara pewawancara dan responden yang dijadikan objek wawancara. 

Menurut Mulyana (2002) pada bukunya, secara garis besar 

wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tak 

terstruktur. Wawancara terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara 

baku (Standardized interview). Wawancara terstruktur ini dilakukan 

dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh 

peneliti berdasarkan indikator penelitian terhadap permasalahan yang 

dihadapi Mulyana (2002).  

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur yang bersifat mendalam (in-depth 

interview), supaya pertanyaan yang di utarakan jelas sesuai dengan batasan 

– batasan topik penelitian sekaligus luas sehingga peneliti dapat 

mendapatkan informasi yang mendalam. Oleh karena itu terdapat 

kemungkinan munculnya pertanyaan tambahan dari jawaban - jawaban 
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narasumber pada saat wawancara sedang berlangsung. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara terstruktur ini nantinya akan digunakan 

sebagai data primer atau data utama guna menjawab permasalahan 

penelitian. 

 

3.5.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data dari awal, 

hingga pengumpulan data, dan sampai pada tahap akhir penelitian. Data - 

data yang nantinya didapat dikelola menjadi Informasi baru yang 

kemudian dapat ditarik kesimpulan sesuai dari permasalahan penelitian 

yang telah dipaparkan. 

Supaya dapat menyajikan data yang rinci dan mudah dipahami 

maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Interactive Analysis Model dari Miles & Huberman (1986), yang dibagi 

menjadi 3 langkah – langkah kegiatan analisis, yang diantaranya yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclutions), berikut penjelasannya : 

 

3.5.1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan tahap analisis yang berfungsi 

untuk menajamkan, menggolongkan, dan mengarahkan data. 
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Esensi dalam tahap reduksi data ini adalah mengorganisasikan 

data, sehingga hasil dari kesimpulan akhir dapat diverifikasi 

dengan baik. 

Tahap yang akan dilakukan oleh peneliti berupa : 

a) Penggolongan data : Menggolongkan data dengan cara 

membuat gambaran umum perusahaan maupun gambaran 

umum responden, dan membuat penggolongan data 

variabel berdasarkan indikator penelitian yang telah dibuat. 

 

3.5.2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan suatu susunan rangkaian 

informasi yang memaparkan bagaimana hasil kesimpulan dari 

penelitian dapat dilakukan. Penyajian data bertujuan untuk 

menemukan makna – makna serta pola yang dapat memberikan 

alur pikir bagaimana kesimpulan itu ditarik dan tindakan apa yang 

dilakukan. Menurut Sutopo (2002) dalam Fakhriyah (2014) sajian 

data dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk frekuensi atau 

angka melainkan berupa kumpulan dari kata – kata atau kalimat, 

maupun gambar yang dapat menjelaskan pengertian data tersebut. 

Tahap yang akan dilakukan peneliti berupa : 
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a) Menyajikan data berbentuk narasi / tabel  : untuk 

menggabungkan informasi yang didapat dengan cara 

menyajikan gambaran umum perusahaan / responden 

sebagai sebuah narasi penelitian, dan menyajikan hasil 

variabel data penelitian menggunakan tabel supaya 

susunan data variabel dapat lebih terstruktur. 

 

3.5.3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis 

data, pada penarikan kesimpulan hasil – hasil selama penelitian 

berlangsung diverifikasi dan ditarik menjadi sebuah pernyataan 

dan arahan sebab akibat, sehingga dari hasil data – data penelitian 

dapat diketahui komponen utama yang menjelaskan bagaimana 

permasalahan tersebut dapat terjawab atau diselesaikan. 

Tahap yang akan dilakukan peneliti berupa : 

a) Meninjau ulang data hasil temuan dengan teori penelitian 

yang digunakan dan memberi alur pikir yang menjelaskan 

bagaimana masalah penelitian ditanggapi setelah analisis 

data selesai dilakukan. 
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