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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan 

pada proses yang dilakukan untuk memahami secara mendalam 

kompleksitas yang ada dalam diri subyek, yang dalam hal ini adalah 

manusia serta kegiatanya (Sarwono 2006:195). Dengan menggunakan  

pendekatan kualitatif maka fakta aktual yang terjadi dilapangan akan 

digambarkan dan diterjemahkan tentunya secara apa adanya. Ada 

beberapa macam strategi pendekatan metode kualitatif diantaranya 

adalah studi naratif,  fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan 
studi kasus. Perbedaan kelima strategi pendekatan tersebut adalah pada 

fokusnya (Creswell 2015: 145). Studi naratif berfokus dalam hal 

mengeksplorasi kehidupan individu, yang secara subyek penelitian 

hampir sama dengan fenomenologi. Hanya saja perbedaanya, 

fenomenologi lebih menekankan pada esensi pengalaman seseorang.  

Strategi pendekatan yang lain yaitu  grounded theory, lebih berfokus 

pada membangun sebuah teori, dimana teori akan disusun berdasarkan 

hasil data lapangan yang ada, sedangkan jika membahas pendekatan 

etnografi, itu artinya peneliti sedang berfokus untuk mendiskripsikan 

dan menafsirkan kelompok-kelompok  dengan kebudayaan yang sama. 

Strategi pendekatan yang terakhir adalah studi kasus, dimana fokus 

pendekatan ini adalah tidak hanya untuk mendekspripskan suatu kasus, 

tetapi juga menganalisisnya secara mendalam baik itu sebuah kasus 

tunggal, ataupun kasus majemuk.  Menurut Robert E.Stake studi kasus 

adalah pendekatan yang memusatkan kajian pada pengetahuan 

eksperensial tentang kasus dan perhatian yang cermat pada pengaruh 

konteks sosial, dan aktivitasnya (Denzin dan Yvonna,2009:480). 

Definisi yang lain, studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial 
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(Mulyana, 2001: 201). Adapun Robert K Yin, menyatakan bahwa studi 

kasus adalah  pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk 

mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa 

peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-

proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, 

bahkan hingga hubungan internasional dan kematangan industri-

ndustri (Yin, 2006:4),sedangkan Creswell menyatakan bahwa studi 

kasus merupakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya 

mengeksplorasi kehidupan nyata, sistemnya terbatas kontemporer atau 

beragam sistem terbatas, melalui pengumpulan data yang detail dan 

mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi , pengamatan 

wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen  (Creswell, 2015 :135). 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

studi kasus merupakan sebuah pendekatan penelitian sosial yang 

menekankan pada eksplorasi peristiwa dalam  kehidupan nyata baik 

individu ataupun kelompok yang bersifat kontemporer. Pendekatan 

studi kasus tentunya cocok untuk penelitian kali ini, mengingat 

konteks social sustainability sangat dekat dengan aspek sosial. Selain itu 

penelitian kali ini ingin mengeksplorasi lebih mendalam tentang 

kehidupan pekerja rumahan tentang bagaimana mereka menjawab 

tantangan kehidupan mereka yang begitu kompleks untuk 

mewujudkan social sustainabilitynya.  

Ada empat tipe desain studi kasus (Yin, 2006:46) yaitu 

desain kasus tunggal holistik,  desain kasus tunggal terjalin, desain 

multikasus holistik, dan desain multikasus terjalin. Desain kasus 

tunggal holistik mempunyai beberapa syarat rasional yang mennetukan 

apakah desain tersebut dapat digunakan oleh peneliti. Rasional yang 

pertama adalah kasus yang sedang diteliti merupakan sebuah kasus 

penting dalam rangka menguji sebuah teori yang sudah matang. Jadi 

dengan perkataan lain, penelitian tersebut nantinya dapat menyatakan 

bahwa teori tersebut memang sudah benar atau mempunyai penjelasan 

alternatif yang relevan. Rasional yang kedua adalah jika kasus tersebut 

terlihat ekstrim atau unik yang mempunyai ciri tidak biasa pada 

umumnya. Rasional yang ketiga adalah jika penelitian itu bersifat 
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menyingkapkan sebuah fenomena. Maksudnya adalah menyingkap 

sesuatu yang peneliti lain belum banyak masuk dalam fenomena 

tersebut karena selama ini fenomena tersebut seperti tak terlihat secara 

jelas. Dari ketiga rasional tersebut dapat dikatakan penelitian ini dapat 

mengunakan desain kasus tunggal, alasanya adalah pertama, studi kasus 

ini dapat menguji teori social sustainability yang menyatakan bahwa 

untuk pencapaian kondisi yang positif untuk generasi sekarang dan 

yang ada dimasa depan seperti berupa peningkatan kualitas hidup, 

terciptanya interaksi social yang berkesinambungan, dan terjaminya 

keadilan serta pemerataan dapat ditempuh melalui proses formal 

ataupun informal, sedangkan secara literatur sebelumnya, keadaan para 

pekerja rumahan terutama batik (pekerja informal) keadaanya 

memprihatinkan. Kedua, fenomena pekerja rumahan ini unik, sesuai 

dengan syarat rasional yang kedua. Keunikan ini karena mereka tidak 

pernah “terlihat”, namun sebenarnya berkontribusi besar dalam 

menentukan produksi batik secara daerah bahkan nasional. Ketiga, 

baru beberapa orang yang menyingkap fenomena pekerja  karena 

kebanyakan peneliti maupun masyarakat begitu fokus terhadap produk 

batik, bukan kepada pola kehidupan dan pola pekerjaan para pembatik. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian kali ini akan dilakukan di Kelurahan Gamer , 

Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya 

di satu IKM Tiga Bulan (bukan nama sebenarnya) yang mempunyai 

spesialisasi memproduksi batik tulis. Meski pusatnya ada di Kelurahan 

Gamer, namun sesungguhnya proses produksinya bukan hanya di 

daerah Gamer, mengingat sistem cluster ini bergantung dengan 

beberapa pekerja rumahan yang berbeda wilayah, yang nantinya 

membentuk satu kesatuan produksi. Adapun daerah yang lainya adalah 

Kampung Batik Kauman Pekalongan, Desa Degayu, bahkan Desa 

Terban yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Batang. Alasan 

dilakukannya penelitian di Desa Gamer ini adalah untuk mendalami 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Rahmawati, dkk di 
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tahun 2013. Selain itu Gamer juga terkenal dengan produksi batik 

tulisnya sehingga penelitian ini cocok untuk dilakukan disana.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Tujuan utama dari digunakannya instrumen penelitian 

kualitatif adalah mendapatkan informasi yang tidak selalu berupa 

angka (Sarwono, 2006:212). Adapun instrumen penelitian kali ini 

adalah : 

a. Interview Guide yaitu menggunakan pertanyaan terbuka untuk 

melakukan wawancara secara mendalam dan menggunakan recorder 

handphone untuk merekam wawancara dan kamera handphone untuk 

mengambil foto. Inteview guide yang ada digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari pekerja rumahan Batik Pekalongan 

mengenai pola hidup dan pola pikirnya untuk kemnudian dikaitkan 

dengan konteks social sustainability.  
 

b. Dokumentasi yakni upaya pengambilan data melalui 

pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian 

ini sesuai dengan data yang diperlukan dimana dokumen akan yang 

akan digunakan berasal dari pembukuan dan juga data kependudukan 

Kelurahan setempat. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data  yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder pada penelitian kali ini 

adalah : 
 

1. Data Primer 

  

a. Observasi 

Kegiatan observasi akan dilakukan dengan cara berkeliling 

menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki sambil mengamati 

tempat ataupun rumah yang dilakukan untuk memproduksi batik agar 
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peneliti mendapat gambaran kehidupan masyarakat seperti kegiatan 

penduduk sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup, bagaimana 

berinteraksi dengan tetangga, dan pengelolaan rumah tangganya. 

Sedangkan kondisi sosial akan diobservasi dengan cara mengamati 

pekerja saat sedang bekerja, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang 

ada dan ikut berkumpul pada tempat-tempat yang biasanya digunakan 

untuk melakukan interkasi sosial seperti warung makan, warung kopi, 

ataupun rumah pekerja di waktu senggang. Observasi ini dilakukan 

agar peneliti dapat memperoleh gambaran yan lebih obyektif, yang 

mungkin tidak bisa di dapat saat wawancara mungkin pada sesi 

wawancara beberapa hal tersebut lebih bersifat subyektif. 

 

b. Wawancara  

Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian kali ini terdiri 

dari dua teknik yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur akan dilakukan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah 

di dirancang sebelumnya dimana wawancara ini akan dilakukan 

kepada pekerja rumahan batik Kota Pekalongan. wawancara akan 

dilakukan dengan dua cara yaitu terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dimana wawancara tidak terstruktur dilakukan pada kondisi nonformal 

seperti duduk bersama di ruang publik. Wawancara terstruktur akan 

dilakukan dengan cara mengunjungi rumahnya dan bertatap muka 

langsung secara empat mata dengan pemilik IKM dan pekerja rumahan, 

sedangkan wawancara tidak tidak terstruktur dilakukan dengan cara 

bermain ditempat pekerja rumahan sambil ikut mengamati proses 

batik. 

3.5 Key Informan 

Key informan dalam penelitian ini adalah Pekerja Batik 

Kota Pekalongan dan pemilik IKM dengan sistem cluster. Kriterianya 

adalah mereka pekerja rumahan yang ada di setiap clusternya yang 

terdiri dari : 
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a. Satu pekerja rumahanpada cluster desain dan 

mengeblat (Informan 1) mengingat pada satu 

kesatuan produk IKM batik ini hanya mempunyai 

satu desainer dan pengeblat tetap. 

b. Tiga pekerja pada clusternglowong yang masing 

masing terdiri dari satu pekerja rumahan yang 

bekerja di rumah (Informan 2) , satu pekerja 

rumahan yang bekerja di bengkel ((Informan 3), 

dan satu pekerja rumahan yang bekerja di bengkel 

dan di rumah (Informan 4) 

c. Tiga pekerja pada clustermemopok yang masing 

masing terdiri dari satu pekerja rumahan yang 

bekerja di rumah (Informan 5), satu pekerja 

rumahan yang bekerja di bengkel(Informan 6), dan 

satu pekerja rumahan yang bekerja di bengkel dan 

di rumah (7). 

d. Dua pekerja pada cluster nglorod, warna dan shoga/ 

finishing mengingat dalam IKM ini hanya dua 

orang yang mendapat kepercayaan untuk 

melakukannya(Informan 8 dan 9), dan selain itu 

nglorod dan shoga tidak boleh dilakukan di tempat 

lain selain bengkel 

e. Satu pekerja pada bagian menyolet (Informan 10) 

mengingat hanya satu orang pada IKM ini yang 

bersedia melakukan pekerjaan nyolet, dan 

pencoletan yang lainya juga dilakukan oleh 

penglorod, pewarna dan  penyoga pada IKM 

tersebut. 

f. Satu Pemilik IKM 

Sedangkan informan tambahan pada penelitian kali ini yaitu  anggota 

perangkat kelurahan setempat. Khusus pada penelitian ini, Key 

Informan  diberi inisial demi menjaga keamanan dan kenyamanan tiap 

individunya. 

 



 
 
 

45 

3.6 Teknik Analisis Data  
 

 

 
            Sumber : Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincolin, Handbook of                

Qualitative Research (2009) 

       Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

 Teknik analisis yang digunakan pada penelitian kali ini 

menggunakan model  interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 

tiga proses yaitu, reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi Denzin dan Yvonna , 2009: 592) . Maksud 

dari dilakukan Reduksi data adalah  mengingat bahwa nantinya akan 

muncul banyak potensi jawaban, maka penting untuk melakukan 

langkah antisipasi yaitu menyederhanakan data yang sudah tersaji 

sementara, kemudian memperdalamnya lagi dan mengumpulkannya 

sesuai dengan tujuan penelitian agar data lebih spesifik. Setelah data 

terkumpul secara lengkap langkah berikutnya adalah merangkum data, 

kemudian pengodean data (koding data), kemudian merumuskan 

beberapa macam tema, kemudian dikelompokan, dan disajikan lagi 

dalam bentuk penyajian data tetap. Penyajian data yang akan dilakukan 

dalam penelitian kali ini akan lebih banyak berbentuk naratif dimana 

peneliti akan menceritakan fakta lapangan secara detail sesuai dengan 

apa yang diteliti. Kemudian setelah data disajikan, akan dilakukan 
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penarikan kesimpulan berupa intrepetasi dari peneliti disertai verifikasi 

berdasarkan metode triangulasi yang sudah dilakukan, agar intrepetasi 

dapat terjamin objektifitasnya. 

3.7 Dinamika Penelitian  

Selama penelitian ini penulis mengalami beberapa 

pengalaman lapangan baik itu hal yang menyenangkan maupun yang 

menyedihkan. Hal menyenangkan diantaranya bahwa peneliti 

disambut dengan baik oleh kelurahannya serta dipandu untuk menilik 

lokasi IKM tempat dilakukan penelitian. Sambutan awal para pekerja 

dan pengusaha juga baik, mereka juga terlihat senang mengetahui 

bahwa ada seseorang yang meneliti tentang mereka. Hanya saja begitu 

peneliti terlihat masuk dalam konteks menanyakan pola hidup pekerja 

dan hubungan pemilik IKM, suasana mulai berubah. Pembatik menjadi 

lebih tertutup dan pemilik IKM mulai memasang muka masam. 

Akhirnya peneliti memutuskan untuk berkunjung ke rumah pembatik 

dan menghindari kondisi supervisi dari pemilik IKM. Disitulah pemilik 

IKM mulai terbuka menceritakan semuanya, dan suasana penelitian 

kembali kondusif. Sayangnya mungkin karena mereka rata-rata 

mempunyai pendidikan yang rendah, terkadang beberapa jawaban 

terkesan tidak nyambung dan harus diarahkan. Terlebih lagi peneliti 

harus begitu fleksibel mengingat di rumah para pekerja rumahan juga 

menyambi pekerjaan rumah. Tapi secara keseluruhan terlihat dengan 

jelas bahwa mereka merindukan tempat untuk bercerita, dimana 

sealama ini memang benar begitu banyak orang hanya berfokus pada 

produk batik, bukan kehidupan para pembatiknya. Mereka juga 

memberikan berbagai macam pandangan yang meprihatinkan tapi juga 

mengejutkan. Setelah melakukan wawancara dan observasi, peneliti 

memiliki begitu banyak pandangan berbeda tentang batik dan 

produksinya. Peneliti dengan tegas ingin mengatakan bahwa secara 

subyektif peneliti menganggap bahwa batik itu berharga bukan karena 

segi artistiknya, tetapi segi kemanusiaannya. Maksudnya adalah bahwa 

peneliti mengetahui betapa berharganya batik bukan dari nilai seninya 

tetapi dari ketegaran para pembatiknya yang tetap bersedia membatik 

meski mereka tahu di dalamnya penuh dengan ketidak beruntungan. 
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Ketidak beruntungan ini dapat dilihat melalui beberapa gambar 

dibawah dimana, gambar 8 menunjukkan seorang penglowong tua 

yang membatik selama 8 jam dengan mehirup asap malam setiap 

harinya. Gambar  9 menunjukkan pekerja bagian pewarna tidak 

menggunakan pengaman tangan saat melakukan pekerjaanya, dan 

gambar 10 memperlihatkan  seorang pendesainer dan pengeblat 

melakukan pekerjaannya dengan alat-alat sederhananya yang dia beli 

sendiri.  

 
Gambar 3.2 

Gambar Penglowong 

 

 
Gambar 3.3 

Gambar Pewarna atau Penyogha 
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Gambar  3.4 

Gamabar Pendesain dan Pengeblat 
 


