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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif 

yang menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah. 

Menurut Moleong (2016:5) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan 

pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang 

berkonteks khusus. 

Menurut Sugiono (2012: 9) Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Menurut Wardiyanta (2010 : 2) penelitian deskriptif (Descriptive 

Research) adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu 

fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Disamping itu, 

penelitian ini juga digunakan untuk menguji suatu hipotesis atau untuk 
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menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi 

dimasyaarakat. 

Jadi tujuan peneliti penggunaan metode ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematika, aktual dan akurat mengenai 

industi payung geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya.  

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih berdasarkan pada 

tingkat perbaruan informasi yang akan diperoleh di lapangan, fokus penelitian 

ini juga merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik 

tenaga, dana, waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokuskan.  

Fokus penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadan industri payung geulis di 

Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.  

a. Bahan baku 

b. Alat  

c. Sumber Daya Manusia 

d. Tempat  

e. Inovasi  

f. Pemasaran  

g. Modal  

h. Harga Produk 
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2. Makna dan filosofi yang terkandung dalam payung geulis di Kelurahan 

Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

a. Fungsi  

b. Jenis  

c. Sejarah  

d. Eksistensi 

e. Icon  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi lapangan 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang keterkaitan 

dengan objek penelitian, dengan mengadakan penelitian langsung 

kelapangan untuk melihat kondisi fisiografis dari daerah penelitian, 

mengamati, dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kegiatan 

observasi dalam penelitian ini berlokasi di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

b. Wawancara  

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewer) yang memmberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Menurut Nasution (2014: 113) Wawancara adalah suatu bentuk 
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komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi.  

Lebih sederhananya, teknik wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data wawancara ini untuk 

melengkapi hasil observasi lapangan. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data melalui 

brosur atau arsip dan foto-foto yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Studi ini, data yang akan diambil langsung dari lapangan. Alat bantu yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini adalah kamera. 

d. Studi Literatur 

 Digunakan untuk dapat memberikan arahan dalam pengumpulkan 

data-data yang didapatkan dengan cara mempelajari buku-buku, surat 

kabar, majalah, dan browsing internet dan kepustakaan lainnya yang 

relevan. 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Wardiyanta (2010: 23) instrumen penelitian merupakan 

memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan dan desain penelitian serta 

dapat melakukan pengukuran dengan tepat, penelitian perlu menentuan alat 

ukur yang akan dipakai dengan pengumpulan data supaya diperoleh data yang 

berkualitas. 
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Instrumen Penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan adalah 

pedoman observasi dan wawancara, penulis menggunakan alat penelitian ini 

secara tertutup, artinya semua alternatif jawaban disediakan penulis. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data, menghemat waktu dan 

lebih mengarahkan peneliti. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian digunakan beberapa 

instrumen atau alat pengumpulan data diantaranya: 

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi ini yaitu untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan. Yang menjadi alasan 

penulis menggunakan observasi secara langsung kelapangan adalah karena 

dengan observasi dapat meneliti objek secara langsung dan mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah suatu alat untuk mengetahui data 

yang diinginkan yang tidak akan terungkap pada pertanyaan dalam 

pedoman kuesioner, di dalamya berupa daftar pertanyaan. 

E. Objek dan subjek penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam 

kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah industri payung 

geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 
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Tasikmalaya. Adanya industri payung geulis memiliki sektor mata 

pencaharian masyarakat sekitar, dan dapat membuat Kelurahan 

Panyingkiran yang terkenal masih aktifnya pembuatan payung geulis.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian. Subjek penelitian pun disebut juga informan. Adapun 

informan-informan tersebut sebagai berikut: 

a. Kepala Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya. 

b. Pengusaha industri payung geulis di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

c. Tenaga kerja industri payung geulis di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Penyusunan dalam skripsi ini, penulis melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan  

1) Observasi lapangan. 

2) Penyusunan data yang diperlukan. 

3) Studi literature menyangkut masalah yang diteliti. 

4) Pembuatan proposal. 

5) Ujian Proposal Penelitian. 

6) Revisi Proposal. 
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7) Pembuatan instrumen penelitian. 

8) Uji coba instrumen penelitian. 

9) Tahap data hasil uji coba. 

10) Revisi uji coba instrumen penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Wawancara. 

2) Pengumpulan data. 

3) Pengolahan data. 

4) Analisis data 

c. Tahap Pelaporan 

1) Penyusunan laporan. 

2) Penggandaan laporan 

3) Ujian Sidang Skripsi 

4) Revisi Skripsi 

5) Penyerahan Skripsi 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Mengolah data berarti menimbangi, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Menimbangi dan menyaring dapat berarti benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan atau yang tepat dan berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti. 

Teknik pengolahan penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-
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macam , dan dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh (sugiyono, 

2012: 243). 

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat 

ditafsirkan, langkah-langkah analisis kualitatif dengan maksud 

mendeskripsikan fenomena yang terdapat dalam penelitian yang diteliti. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data melalui berbagai 

tampilan tabel, bagan dan bentuk data lainnya yang bertujuan untuk 

mendesktipsikan  industri payung geulis di Kelurahan Panyingkiran 

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. 

a. Pengolahan data 

1) Melakukan Reduksi Data 

Meringkas dan merangkum serta memilih hal pokok difokuskan 

pada hal-hal penting dan supaya data yang akan memberikan gambaran 

yang jelas tentang hasil pengamatan.  

2) Pemrosesan Satuan  

Pemrosesan satuan yaitu terdiri dari tipologi dan penyusunan 

satuan. Satuan adalah satuan suatu latar sosial, pada dasarnya satuan ini 

merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data yang dapat 

menghasilkan informasi serta dapat dijadikan suatu informasi. Satuan 

kehidupan atau latar sosial merupakan kebulatan dimana seseorang 

mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber sebagai 

data. Pada peneliti ini faktor yang mempengaruhi dan ragam jenis yang 

di produksi. 
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3) Kategorisasi  

Pada tahap ini satuan-satuan dikategorikan supaya akan 

memudahkan analisis data yang sama atau memiliki kesamaan. 

Kategorisasi melainkan penyusunan kategori atas dasar pikiran, intuisi, 

pendapat atau kriteria tertentu. 

4) Melakukan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan 

dalam mendeskripsikan kategori dan menemukan teks yang ada dalam 

kategori tersebut dan menggunakan validitas dengan memberikan 

kesempatan kepada orang-orang dengan minat khusus dalam penelitian 

untuk memberikan tanggapan terhadap kategori hal-hal yang telah 

dibuat. 

i. Analisis data 

Menurut Sugiyono (2012: 245) teknik analisis data kualitatif 

adalah bersifat deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dan menurut 

Bogdan & Biklen dalam buku Moleong (2016:248) analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 
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Analisis data kualitatif dilakukan pada dua tahap, yaitu : 

1. Analisis sebelum dilapangan 

Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum 

peneliti masuk lapangan. Analisis ini dilakukan pada studi 

pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Tetapi fokus ini bersifat sementara dan 

akan berkembang ketika masuk di dalam penelitian di lapangan. 

2. Analisis selama di lapangan 

Analisis ini digunakan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang 

akan diperoleh dari hasi wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, 

memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain 

H. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian bertempat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan 

Indihiang Kota Tasikmalaya. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dimulai dari mempersiapkan judul dan objek penelitian. Adapun 

penelitian dilakukan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 

2018. 
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Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian  
 

No Kegiatan  Sep 

2017 

Okt 

2017 

Nov 

2017 

Des 

2017 

Jan 

2018 

Feb 

2018 

Mar 

2018 

Apr 

2017 

Mei 

2017  

Jun 

2017 

Jul 

2017 

1 Observasi 

Lapangan 

           

2 Penyusunan 

Data Yang 

Diperlukan 

           

3 Penyusunan 

Proposal 

           

4 Seminar 

Proposal 

           

5 Revisi 

Proposal 

           

6 Studi 

Literatur 

           

7 Wawancara            

8 Pengumpulan 

Data 

           

9 Pengolahan 

Data 

           

10 Analisis Data            

11 Menyusun 

Skripsi 

           

12 Sidang 

Skripsi 

           

13 Revisi             

14 Penyerahan 

Hasil Revisi 

           

 

 


