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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

Riset adalah suatu proses bertanya (inquiry), tujuannya adalah 

untuk berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada saat ini.  

Menurut Cohen et al (2003, hal3) "Penelitian berkaitan dengan pema-

haman dunia dan bahwa itu diinformasikan oleh bagaimana kita 

memandang dunia kita, apa yang kita ambil untuk menjadi pemaha-

man, dan apa yang kita lihat sebagai tujuan pemahaman kita". Suatu 

penelitian yang baik memiliki bukti teoritis, metodologis, danasumsi 

epistemologis yang baik berkaitan dengan tradisi penelitian (Creswell, 

1998). Kapasitas peneliti untuk mengidentifikasi, dan menempatkan 

penelitian itu dalam paradigma filosofis tertentu mengarahkan tidak 

hanya sifat pertanyaan penelitian tetapi juga data dan literatur. Pada 

dasarnya, paradigma yang dipilih menentukan asumsi dan keyakinan 

yang digunakan peneliti dalam penelitiannya, karena perspektif pene-

liti membentuk asumsi tentang hakikat realitas, hubungan peneliti 

dengan yang diteliti, isu aksiologis (ontologi dan epistemologi), dan 

pilihan metodologi (Creswell, 1998). 

Bab ini menjelaskan desain penelitian kualitatif berdasarkan 

metodologi ground theory, berbagai pendekatan grounded theory, 

metode pengumpulan data, pemilihan responden, metode analisis 

data, dan alat analisis yang dipakai dalam membantu analisis data. 

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dalam rangka mengungkap dan menjelaskan situasi yang terjadi di 

lapangan. Sebuah desain kualitatif memberikan perspektif naturalistik 

atau konstruktif untuk metodologi, di mana ada ruang bagi  peserta 
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dapat berbagi pemikiran pribadi, perasaan, dan pengalaman yang 

berkaitan dengan fenomena dalam pertanyaan. Seperti dikatakan oleh 

Krauss "Penelitian kualitatif memiliki tujuan yang unik untuk memfa-

silitasi proses pembuatan makna. Kompleksitas makna dalam kehidu-

pan orang-orang memiliki banyak kaitannya dengan bagaimana makna 

dikaitkan dengan objek yang berbeda, orang-orang dan peristiwa 

kehidupan"(Krauss, 2005). 

Pendekatan kualitatif menyediakan sarana untuk menghasilkan 

data yang kaya dalam subjektivitas budaya, simbol, ritual, interaksi, 

tindakan, emosi, dan makna pribadi. Selain itu, kerangka kerja kuali-

tatif menyediakan sarana untuk memperoleh data melalui berbagai 

sumber dan metode, dan fleksibilitas refleksif dalam interpretasi 

konsep dan tema yang muncul dari data ini. Desain kualitatif merupa-

kan pendekatan yang tepat untuk "menemukan esensi, perasaan, 

atribut, nilai-nilai, makna, karakteristik, dan aspek teologis atau 

filosofis individu tertentu atau cara hidup  kelompok (Leininger, 1985).  

Desain riset kualitatif dalam penelitian ini dipandu oleh 

metodologi grounded theory konstruktivis (Charmaz, 2005) dalam 

rangka mengarahkan penelitian, prosespengumpulan datadan analisis 

data. Menurut Charmaz, grounded theory konstruktivis mengadopsi 

pedoman grounded theory sebagai alat tetapi tidak menganut 

asumsipositifis, objektivis dalam formulasinya  yang awal. Pendekatan 

konstruktivis menekankan fenomena yang dipelajari,  dari pada  

metode-metode yang diteliti (Charmaz, 2005, hal. 509).  

Dalam paradigma konstruktivis, pengetahuan dipandang seba-

gai konstruk individu, sebuah proses sosial dan kontekstual yang 

berlangsung sepanjang waktu dan menekankan pemahaman dan 

kinerja (Hein, 1991). Schwandt (1994) menjelaskan bahwa menurut 

paradigma ini, realitas adalah pluralistik dan relativistik dan diciptakan  
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dalam pikiran seseorang sedemikian sehingga kebenaran berbasis 

dalam konsensus daripada fakta obyektif. 

 

3.2. Grounded Theory 

Metodologi grounded theory adalah metodologi penelitian 

kualitatif yang diperkenalkan pertama kali oleh Barney Glaser dan 

Anselm Strauss pada tahun 1967. Menurut pendirinya, grounded 

theory merupakan metodologi yang inovatif, karena memfasilitasi 

'penemuan teori dari data' (Glaser & Strauss, 1967, hal. 1). Hal ini  

berarti bahwa dalam grounded theory peneliti tidak terfokus pada 

pengujian hipotesis yang diambil dari kerangka teoritis yang ada, 

melainkan mengembangkan 'teori' baru berdasarkan pada data 

empiris yang dikumpulkan di lapangan.  

Grounded theory adalah suatu metodologi induktif untuk  

menghasilkan teori dari data empiris daripada pengujian teori. Glaser 

(1978) menjelaskan bahwa metodologi ini adalah proses induktif dan 

iteratif dengan teori yang muncul sebagai bagian dari proses 

penelitian, bukan dikembangkan apriori (tanpa  berdasarkan 

riset).Tidak seperti kebanyakan strategi penelitian, grounded theory 

menuntut bahwa pengumpulan dan analisis data terjadi secara 

bersamaan, bukan di linear berurutan. Payne (2007, hal. 68) 

menyatakan bahwa 'salah satu fitur unik dari grounded theory adalah 

interaksi dinamis dari pengumpulan data dan analisis'. 

 Glaser dan Strauss (1967, hal 31) membahas pentingnya 

pembentukan teori  dan mengacunya sebagai teori "substantif" dan 

teori "formal". Menurut mereka, teori substantif berbeda dari teori 

formal dalam aras“generalisability”. Teori-teori substantif dikembang-

kan untuk menjelaskan satu wilayah tertentu dari data empiris, 

sedangkan teori-teori formal berlaku untuk wilayah data yang lebih 

luas. Proses pengembangan teori formal biasanya mencakup kontri-
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busi dari banyak teori substantif (Glaser & Strauss, 1967). Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan teori substantif. 

 

Dua Pendekatan Grounded Theory yang Berbeda 

Grounded Theory pertama kali diperkenalkan di Sekolah Kepe-

rawatan, Universitas California San Francisco, pada tahun 1961 oleh 

sosiolog Glaser dan Strauss. Metodologi ini dipengaruhi oleh  

interaksionisme simbolik (Blumer 1969, hal. 2) dimana manusia ber-

tindak untuk sesuatu hal berdasarkan makna yang hal-hal itu berarti 

bagi mereka. Makna dari hal-hal itu berasal dari, dan muncul keluar 

dari, interaksi sosial yang dimiliki seseorang dengan rekan-rekannya. 

Makna-makna itu ditangani dan dimodifikasi melalui sebuah proses 

penafsiran yang digunakan oleh orang tersebut dalam berurusan 

dengan hal-hal  yang dia temui. 

Sejak kemunculannya, metodolologi ini mengalami perubahan 

yang bermacam-macam. Literatur mengidentifikasi terjadi perbedaan 

dari kedua penulis asli grounded theory berkenaan dengan pandangan 

dan pengembangan grounded theory sejak artikel klasik mereka pada 

tahun 1967 (Glaser & Strauss 1967) dan tulisan Glaser tahun 1978 

(Glaser 1978). Sejak saat itu, kedua penulis telah mengambil arah 

grounded theoryyang agak berbeda (Charmaz 2000a), dimana Glaser 

berjalan sendiri dan Strauss berpartner dengan rekannya Juliet Corbin. 

Perbedaan pandangan ini menyebabkan terciptanya dua 

"school of grounded theory” pada awalnya, versi Glaserian didasarkan 

pada karya asli dan tulisan-tulisan berikutnya dari Glaser, dan versi 

Straussian berdasarkan perbaikan dari Strauss dalam hubungan 

dengan Juliet Corbin untuk versi asli (Benoliel 1996; McCallin 2003; 

Charmaz 2006). Namun kemudian muncul "pandangan" ketiga di 

mana para peneliti telah berubah, dan terus bergerak menjauh dari 

grounded theory positivisme yang terkait baik dengan versi Glaser dan 
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versi Strauss dan Corbin (Seale 1999; Charmaz 2000a, 2005; Bryant 

2002, 2003; Clarke , 2005). 

Penelitian ini mengadopsi grounded theory konstruktivis, 

sebagai grounded theory “pandangan ketiga”. Pendekatan grounded 

theorykonstruktivis mengasumsikan pendekatan yang fleksibel, dan 

sebagian merupakan respon terhadap permintaan Glaser dan Strauss 

dalam tulisan asli agar para peneliti menggunakan strategi yang fleksi-

bel dan dengan cara mereka sendiri. Charmaz (2005, 2006) memberi-

kan kepadapara peneliti cara "melakukan" grounded theorydengan 

mempertimbangkan perkembangan teoritis dan metodologis dari 

empat dekade terakhir. Pandangan ini didukung oleh Bryant (2002) 

dan  Clarke (2005). 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Meskipun pengumpulan dan analisis data dalam grounded 

theory terjadi bersamaan, namun demi tujuan dari penelitian ini dan 

untuk menjelaskan proses secara lebih menyeluruh, maka kedua 

proses telah sengaja dipisahkan. 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari periode Juni 2012 

sampai dengan Desember 2013di lokasi tiga UKM batik di Kabupaten 

Sragen, yaitu UKM batik Akasia, Melati dan Dahlia.  Ketiga UKM batik 

ini berada dalam Kecamatan Masaran (Gambar 3.1), namun para 

karyawannya berasal dari tiga kecamatan terdekat yaitu Masaran, 

Plupuh dan Kalijambe. Ketiga UKM batik ini dipilih selain berdasarkan 

rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Sragen, juga karena mereka merupakan UKM yang cukup besar dan 

bersedia menerima tempatnya dijadikan obyek penelitian. 

 Di lapangan, peneliti melakukan wawancara terbuka baik satu-

satu atau berkelompok dengan orang-orang kunci yang terlibat dalam 
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setiap kegiatan batik. Untuk membuat pertanyaan lebih sistematik, 

peneliti menggunakan daftar pertanyaan informal sebagai pedoman 

wawancara. Peneliti juga diperbolehkan untuk mengamati semua 

kegiatan dalam proses pembatikan, bahkan tinggal beberapa hari di 

salah satu UKM batik dan melakukan wawancara dengan pemilik di 

waktu malam hari ketika suasana lebih informal. Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan bapak Agus, staf di Dinas 

Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen untuk 

mendapatkan wawasan tentang perkembangan batik Sragen.. 

 

 

Gambar 0.1 Peta kecamatan dalam Kabupaten Sragen 

 

Semua wawancara direkam di kaset dan ditranskrip. Selain itu, 

selama penelitian, peneliti terus meneliti berbagai publikasi yang 

berhubungan dengan proses membatik, perkembangan batik atau 

dokumentasi lain yang dianggap relevan dengan proses penelitian. 

 

3.3.1. Metode 

Dalam memilih metode pengumpulan data sangat penting  

mempertimbangkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, karena 

tanpa pemikiran ini, adalah mungkin untuk mengumpulkan data yang 
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tidak sesuai  dan tidak mencapai tujuan dari penelitian. Karena  tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan grounded theory, 

penelitian ini mengikuti panduan Mills et al. (2006) yang menyatakan 

bahwa: 

Grounded theory tidak bertujuan untuk memberikan laporan penuh 

sebagai bukti, melainkan berusaha untuk meningkatkan analisis sensitif 

teoritis dari cerita peserta kepada aras yang lebih tinggi dengan  tetap 

mempertahankan hubungan yang jelas dengan data dari mana ia berasal 

(Mills et al., 2006, hal. 12). 

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti 

perlu untuk mendengar cerita dari para peserta. Dengan demikian, 

penelitian ini berfokus pada observasi dan wawancara partisipan 

sebagai dua metode utama pengumpulan data, dengan wawancara 

sebagai metode yang paling penting. Patton (1990) menyatakan 

bahwa:  Tujuan dari wawancara adalah untuk memungkinkan kita masuk ke 

dalam perspektif orang lain. Wawancara kualitatif dimulai dengan asumsi 

bahwa perspektif orang lain berarti, berpengetahuan, dan dapat dibuat 

menjadi eksplisit. Kita mewawancarai untuk mengetahui apa yang ada di 

dalam, dan, pada pikiran orang lain, untuk mengumpulkan cerita-cerita 

mereka (Patton, 1991, hal. 31). 

 

Wawancara 

Penelitian ini menggunakan proses wawancara sebagai metode 

pengumpulan data primer. Johnson dan Christensen (2004) dan Patton 

(2002) mengidentifikasi tiga jenis wawancara kualitatif : 1) wawancara 

percakapaninformal (informal conversational interview), 2) pendeka-

tan panduan umum (the general guide approach), dan 3 ) Wawancara 

terbuka standar (the standardised open-ended interview). Di salah satu 

ujung kontinum, pendekatan percakapan informal menawarkan 

fleksibilitas terbesar, dan pada ujung yang lain wawancara terbuka 
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standar yang paling kaku. Namun pendekatan-pedekatan ini tidak 

saling eksklusif, beberapa pendekatan dapat dikombinasikan untuk 

memberikan fleksibilitas yang lebih besar (Patton, 2002). 

 Patton (2002) menjelaskan bahwa urutan dari pertanyaan-

pertanyaan penting dan menyarankan agar dimulai dengan per-

tanyaan non-kontroversial yang mudah dijawab. Pertanyaan yang 

lebih kompleks(misalnya pertanyaan perasaan) harus dibiarkan sampai 

nanti dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dapat dikategorikan 

menjadi: pertanyaan-pertanyaan perasaan,  pengeta-huan, pendapat 

dan nilai-nilai, pertanyaan sensorik, dan latar belakang/demografis. 

Patton juga mengatakan bahwa kualitas pertanyaan yang baik 

adalah seni dan bahwa pertanyaan yang baik harus "tunggal, terbuka 

dan jelas" (Patton, 2002, hal. 353). Wawancara dilakukan untuk 

memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian, sehingga 

hubungan antar pertanyaan-pertanyaan wawancara penting. Kvale 

(1996) menyoroti pentingnya menerjemahkan pertanyaan penelitian 

abstrak akademik menjadi "bentuk sehari-hari yang mudah  untuk 

menghasilkan deskripsi yang spontan dan kaya" (hal. 130). Kadang-

kadang, hal seperti ini bisa sulit dalam penelitian grounded theory 

karena pertanyaan-pertanyaan awal  penelitian tidak jelas. Jadi, dalam 

grounded theory, wawancara awal bersifat lebih terbuka, secara 

bertahap menjadi lebih spesifik sifatnya ketika teori substantif  mulai 

terlihat. 

Kvale (1996, hal 2) mengacu pada dua pendekatan yang 

berbeda untuk wawancara kualitatif. Menggunakan metafora ia 

mengkaitkan  pewawancara sebagai seorang penambang atau 

pengelana. Metafora penambang menyiratkan pemahaman 

pengetahuan sebagai "bongkah – bongkah makna penting yang 

menunggu untuk digali oleh peneliti" Metafora pengelana, di sisi lain, 

menyiratkan pengembara yang "mengembara melalui lanskap dan 
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terlibat percakapan dengan orang-orang yang ditemuinya". Kedua 

metafora mewakili epistemologi yang berbeda-beda. Penambang 

memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang menunggu untuk 

ditemukan, sementara pengelana melihatnya sebagai sesuatu yang 

sedang dikonstruksi. Pengertian yang terakhir adalah yang cocok dan 

konsisten dengan epistemologi yang mendukung penelitian ini. 

Holstein dan Gubrium (1995. hal 2) menjelaskan bahwa 

"pengeta-huan diekstrak dari responden mengabaikan pertanyaan-

pertanyaan epistemologis yang paling mendasar: Dari mana 

pengetahuan ini berasal dan bagaimana itu berasal?" . Mereka 

menolak percakapan wawancara sebagai jalur pipa untuk transmisi 

pengetahuan (hal. 3) tetapi sebaliknya menerima bahwa pengetahuan 

dikonstruksi secara sosial, sehingga baik peneliti dan responden perlu 

aktif dalam proses ini. Pandangan mereka konsisten dengan Mills et al. 

(2006) yang berpendapat bahwa dalam penggunaan wawancara 

dalam grounded theory konstruktivis, wawancara dianggap sebagai 

tempat di mana peneliti dan peserta bekerja sama dalam konstruksi 

pengetahuan. 

Dalam penelitian ini, seluruh wawancara dilakukan di tempat 

kerja atau di tempat tinggal responden. Wawancara dilakukan sambil 

responden mengerjakan tugasnya. Hal ini agar wawancara tidak 

sampai membuat responden menghentikan pekerjaannya, dan yang 

kedua, peneliti juga dapat secara langsung mengamati apa yang 

dikerjakan oleh responden dan memahami makna yang terkandung 

dari apa yang sedang dikerjakan oleh responden. Wawancara di 

tempat tinggal responden dilakukan karena ada responden yang tidak 

bekerja di dalam UKM batik, tetapi ada yang mengambil sanggan dan 

mengerjakannya di rumahnya sendiri. Seluruh wawancara direkam 

secara digital dan ditranskrip, yang memungkinan informasi yang 

hilang minimum dan menjadi sumber daya yang kaya bagi analisis 

data. Selain melakukan rekaman wawancara, peneliti juga berupaya 
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membuat catatan lapangan menyangkut perilaku-perilaku dari respon-

den, sebagai contoh, perasaan bingung, frustasi, senang, atau hal-hal 

lain yang bisa digunakan untuk bertanya lebih mendalam. Dengan 

memonitor perilaku responden seperti itu memungkinkan peneliti 

mendeteksi apakah responden memahami pertanyaan yang ditanya-

kan peneliti, atau juga informasi-informasi lain yang bisa digali lebih 

dalam oleh peneliti yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara. 

Dengan cara seperti ini, peneliti sering harus menggunakan kalimat 

yang berbeda untuk mengulang pertanyaan yang sama. Selain itu, 

adakala, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang 

ditanyakan, sehingga peneliti harus berusaha kembali kepada per-

tanyaan semula tetapi dengan cara yang berbeda. 

Peneliti juga tinggal di tempat UKM untuk membina hubungan 

dengan responden dan dapat melakukan wawancara pada waktu pagi 

hari, karena ada sebagian responden seperti para sanggan hanya 

dapat ditemui ketika mereka datang di pagi hari untuk mengambil 

sanggan. Dengan sudah berada pada pagi hari, peneliti berkesempatan 

bertemu dengan mereka untuk berkenalan dan bertanya alamat 

mereka dan meminta izin untuk dapat melakukan wawancara dengan 

mereka di rumah mereka sambil mereka mengerjakan pekerjaan 

membatik. 

Dengan tinggal di salah satu rumah UKM batik dan bekerja erat 

dengan responden, peneliti mampu membina rasa saling percaya dan 

hubungan dengan semua karyawan yang ada di ketiga UKM batik. Hal 

ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi informasi yang 

diberikan oleh para responden. Mereka lebih terbuka untuk menceri-

takan pekerjaan mereka, perasaan mereka, atau apa yang ada dalam 

pikiran mereka, serta harapan-harapan mereka, seperti keinginan 

karyawan untuk suatu ketika bisa memiliki bisnis batik sendiri. 



 

11 
 

Selama wawancara, peneliti berhati-hati mengikuti saran dari 

Kelchtermans (1994) agar tetap aktif, menaruh minat penuh dan 

menjadi pendengar yang baik.  Dalam mendengar, peneliti juga 

membuka diri untuk  apa yang dikatakan oleh responden. 

 

Observasi Responden  

Selain menggunakan wawancara sebagai sumber utama proses 

pengumpulan data, peneliti juga memiliki kesempatan untuk melaku-

kan observasi responden dan lingkungan kerja mereka untuk 

menambah informasi yang dikumpulan melalui wawancara.  

Observasi responden juga adalah salah satu teknik pengumpu-

lan data yang digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif dan, 

tergantung pada penggunaan dan tujuannya,  dapat memiliki arti yang 

berbeda. Menurut Lofland (1971), observasi responden atau partisi-

pan "mengacu pada lingkungan di dalam atau sekitar keadaan sosial 

yang sedang berjalan untuk tujuan membuat analisis kualitatif 

terhadap setting tersebut" (dalam Patton, 2002, hal. 262). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

responden dalam tiga cara utama. Pertama, untuk mengembangkan 

pemahaman tentang konteks di mana peserta bekerja dan berinte-

raksi.Kedua, berada di dalam dan sekitar peserta dan lingkungannya 

memungkinkan peneliti untuk mengenal para peserta dan mengem-

bangkan hubungan saling percaya. Seperti Patton, peneliti menemu-

kan bahwa pendekatan seperti ini memungkinkan mereka menjadi 

lebih terbuka dan bersedia untuk membahas isu-isu sensitif dan 

berbagi perasaan dan persepsi. Hal ini menjadi makin penting selama  

wawancara, ketika  hubungan dengan responden menjadi lebih akrab 

dan  respondenlebih merasa nyaman dengan proses wawancara dan 

lebih bersedia untuk berbagi pikiran, perasaan dan persepsi dengan 

peneliti. Ketiga, seperti disebutkan Patton (1990), peneliti dapat 
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melakukan pengamatan dan memperhatikan nuansa rutin bagi 

responden dan yang luput dari pengamatan orang-orang yang berada 

dalam situasi itu sepanjang waktu. 

Akibatnya, peneliti memiliki pengetahuan spesifik tentang 

peserta dan konteks mereka, sehingga selama proses wawancara, 

peneliti mampu merumuskan pertanyaan yang bermakna, atau 

menyelidiki isu-isu yang spesifik. Peneliti meyakini bahwa itu adalah 

pengetahuan yang membantu peneliti mengembangkan apa yang 

Kelchtermans (1994) sebutkan sebagai sebuah pikiran terbuka yang 

waspada (alert open mindedness)untuk memperingatkan agar tidak 

statis, namun berubah dengan situasi dan responden yang  diwawan-

carai. Selama wawancara, peneliti menemukan bahwa pengetahuan 

peneliti  tentang konteks dan peserta membantu peneliti  mendengar 

hal-hal, yang kalau bukan pengetahuan konteks tersebut, tidak akan 

mendengar, terutama untuk hal-hal seperti komentar responden yang  

mungkin memiliki makna yang dalam dan penting bagi orang 

lain.Secara singkat, observasi berguna untuk melakukan proses 

wawancara dan untuk mengembangkan wawasan yang lebih dalam 

tentang pengalaman dan persepsi responden. 

 

3.3.2. Pemilihan Responden 

Pemilihan responden menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling adalah ketika peneliti menggunakan pengeta-

huannya untuk memilih responden yang memiliki atribut tertentu, dan 

dengan tujuan tertentu dalam pikiran (Berg, 2001). Glaser (2001, hal 

18) menunjukkan bahwa kriteria utama untuk menggunakan seleksi 

berdasarkan tujuan adalah bahwa responden memiliki "pengetahuan 

dari ranah (domain) yang dipelajari. 

Awalnya, seluruh responden dipilih berdasarkan pengetahuan 

peneliti tentang responden yang dianggap memiliki pengetahuan yang 
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diinginkan oleh peneliti. Pengetahuan peneliti dapat dipelajari dari 

berbagai publikasi atau bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap 

kompeten nuntuk memberikan informasi.   

Pemilihan responden dimulai dengan pemilihan lokasi peneli-

tian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sragen berdasar-

kan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan 

literatur  dan survei pendahuluan, terdapat dua lokasi sentra batik 

yang besar di Jawa Tengah, yaitu di Pekalongan dan Sragen. Sebenar-

nya, dari segi jumlah UKM dan perkembangan batik, kedua sentra 

batik ini memiliki perbedaan yang tidak terlalu berbeda. UKM batik di 

Kota Pekalongan dikenal luas karena mengandalkan posisi strategis 

mereka. Kota Pekalongan berada dalam jalur pelintasan dari Jakarta ke 

Semarang yang terkenal sangat padat, sehingga banyak mendapat 

perhatian luas. Di lain pihak, Kabupaten Sragen tidak berada dalam 

jalur startegis  seperti yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Sentra batik 

Sragen berada agak jauh dari  jalan raya utama, dengan kondisi jalan 

desa yang tidak terlalu baik. Meskipun demikian, sentra batik Sragen 

mampu mengangkat diri setara dengan sentra batik di Pekalongan.  

Kedua, pertimbangan jarak, sentra batik Sragen lebih mudah dijangkau 

dari pada sentra batik Pekalongan, sehingga dapat mengurangi biaya 

penelitian tanpa mengurangi esensi berbagi pengetahuan yang akan 

diteliti. Ketiga, batik Sragen memiliki beberapa fenomena menarik 

antara lain kemampuan melepaskan diri dari berbagai tradisi yang 

berorientasi kepada batik keraton Solo danYogya dari mana mereka 

berasal. 

Setelah memutuskan untuk memilih Kabupaten Sragen, pene-

liti juga melakukan survei pendahuluan untuk menjajagi UKM yang 

akan dapat dipilih menjadi tempat penelitian lebih lanjut. Terdapat 

berbagai UKM besar dan kecil di Kabupaten Sragen yang pada 

umumnya tersentralisasi di tiga kecamatan antara lain Kecamatan 

Masaran, Plupuh dan Kalijambe. Untuk mendapat informasi yang 
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tepat, peneliti mengadakan kontak dengan Dinas Perindustrian, 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen untuk mendapat saran-saran, 

ijin penelitian, serta membantu mempertemukan dan berkenalan 

dengan UKM yang dituju. Berdasarkan konsultasi dengan Dinas 

Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen, peneliti 

disarankan untuk bertemu dengan beberapa UKM besar yang 

dianggap dapat membantu peneliti melakukan penelitian di tempat-

nya. Dari UKM yang disarankan dan berdasarkan perkenalan dan 

pertemuan dengan mereka, peneliti memutuskan untuk memilih tiga 

UKM yang dianggap representatif untuk menjadi lokasi penelitian 

antara lain UKM batik Akasia, Melati, dan Dahlia (nama sebenarnya 

sengaja disamarkan). 

Untuk pemilihan responden individu, peneliti bekerja sama 

dengan pemilik UKM yang memberikan keleluasaan bagi peneliti 

bertanya kepada siapa saja yang peneliti inginkan. Kerjasama tersebut 

merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pemilik UKM juga 

ikut memberikan informasi penting tentang latar belakang responden 

yang dipilih. Melalui kerjasama pemilik UKM, peneliti dapat melakukan 

wawancara dengan hampir semua karyawan yang bekerja di dalam 

UKM, dan bahkan beberapa karyawan yang bekerja di luar UKM. 

Dalam perkembangan penelitian lebih lanjut peneliti kemudian 

berfokus pada orang-orang tertentu untuk mendapatkan informasi 

yang mendalam tentang variasi-variasi di antara konsep, dan elaborasi 

berbagai kategori (Glaser, 1978).  Hal ini sejalan dengan penelitian 

grounded theory dimana peneliti bekerja secara progresif, namun 

tidak harus secara linear, menuju keadaan saturasi secara teoritis 

(Glaser, 1978).  Untuk memungkinkan klarifikasi sandi, kategori, atau 

propertiyang muncul, peneliti seringkali harus kembali mewawancara 

responden pada beberapa kesempatan.  
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Karakteristik responden yang diwawancarai oleh peneliti antara 

lain pemilik UKM, kepala bagian dalam UKM,  seperti bagian pabrik, 

warna, atau carik, para karyawan internal UKM dan karyawan ekster-

nal yang dikenal sebagai pekerja sanggan. Selain itu, untuk menambah 

informasi dan pengetahuan, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan staf di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Sragen untuk 

memperkaya informasi lebih lanjut. 

 

3.4. Analisis Data 

3.4.1. Penyandian Data (Coding Process) 

Proses interpretasi data dalam grounded theorydilakukan ber-

samaan dengan pengumpulan data dan kajian literatur yang relevan. 

Proses berulang-ulang ini berlanjut sampai dengan  penyelesaian 

penelitian. Hal ini karena grounded theory menuntut bahwa teori 

timbul dari data tetapi prosesnya tidak harus terpisah dengan 

pengumpulan data. 

Proses analisis dimulai dengan proses penyandian data hasil 

wawancara yang telah ditranskripsi menjadi teks. Dalam metodologi 

grounded theory, cara data disandikan berbeda tergantung pada 

tujuan dari data dan tahap proyek. Strauss (1987) mendefinisikan 

'coding' sebagai "istilah umum untuk konseptualisasi data. Dengan 

demikian, penyandian termasuk membuat pertanyaan-pertanyaan dan 

memberikan jawaban sementara (hipotesis) tentang kategori dan 

sekitar hubungan mereka. Sebuah sandi adalah istilah untuk setiap 

produk dari analisis ini (baik kategori atau hubungan antara dua atau 

lebih kategori)," (Strauss 1987, hal.21 ). Menurut Strauss (1987, 

hal.27), " ... keunggulan penelitian ini terletak sebagian besar pada 

keunggulan penyandian." Dengan demikian, penyandian data 

merupakan bagian penting dari metodologi grounded theory. Glaser 

(1978) menggambarkan lima karakteristik penyandian data:(1) mengi-
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kuti pada dan mengarah ke pertanyaan generatif, (2) memenggal-

menggal data, sehingga membebaskan peneliti dari deskripsi dan 

memaksa interpretasi ke tingkat yang lebih tinggi dari abstraksi, (3)  

melakukan operasi-operasi  yang sangat penting untuk bergerak ke 

arah penemuan kategori inti atau kategori-kategori, (4) bergerak 

menuju integrasi akhir dari seluruh analisis, dan (5) menghasilkan 

kepadatan konseptual yang diinginkan. Langkah-langkah penyandian 

data di terangkan lebih lanjut di bawah ini. 

 

Penyandian Terbuka (Open Coding) 

Penyandian terbuka adalah "proses identifikasi konsep, dimana 

fitur  dan dimensi mereka ditemukan dalam data," (Strauss & Corbin 

1990, hal.101). Selama proses penyandian terbuka, data dipecah 

menjadi bagian-bagian diskrit, diteliti dengan seksama dan dibanding-

kan untuk kesamaan atau perbedaan. Peristiwa, kejadian, tindakan, 

benda dan interaksi yang ditemukan sama atau terkait secara 

konseptual dikelompokkan dalam konsep yang lebih abstrak yang 

disebut 'kategori'. Pemeriksaan lebih teliti  dari data empiris ini 

memungkinkan untuk suatu diferensiasi yang tepat di antara kategori. 

Tahap keseluruhan penyandian terbuka pada gilirannya dibagi menjadi 

dua sub-tahap, (1) Konseptualisasi dan (2) Pengategorian: 

 

(1) Konseptualisasi. Dalan tahap ini, pengamatan empiris dipilih dan 

diberi label dengan konsep-konsep. Data terutama dari transkrip 

wawancara dipecah menjadi insiden terisolasi, peristiwa dan 

tindakan, dan selanjutnya diberi nama yang merepresentasi hal 

itu. Nama-nama disebut sebagai sandi dan dapat ditempatkan 

karena makna yang mereka hasilkan ketika kita memeriksa data, 

atau menggunakan bahasa responden berdasarkanjawaban 

responden sendiri (in vivocoding, Glaser & Strauss 1967). Melalui 
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analisis komparatif, kejadian serupa atau peristiwa yang memiliki 

sifat yang sama dengan objek atau kejadian diberi label dengan 

sandi yang sama. Dengan kata lain, konseptualisasi adalah proses 

pengelompokan item-item yang serupa menurut sifat atau fitur 

yang didefinisikan dan memberikan item-item ini label, yang 

merupakan representasi untuk hubungan atau link yang umum. 

Dalam konseptualisasi, sejumlah besar data direduksi menjadi 

lebih kecil, menjadi unit-unit data yang lebih kecil dan lebih 

mudah dikelola. 

(2) Kategorisasi. Pada tahap kedua, sandi  dan konsep yang 

ditemukan dikelompokkan menjadi lebih abstrak, kategori yang 

lebih tinggi (higher order categories), untuk menemukan kategori 

dari berbagai data yang diambil. Hal ini memungkinkan peneliti 

mengurangi jumlah variasi dari unit analisis yang diamati. Selain 

itu, kategori memiliki potensi untuk menjelaskan dan mempre-

diksi, dan karenanya lebih memiliki kekuatan  analitis. Sekali suatu 

kategori diidentifikasi, sifat dan dimensi tertentu didefinisikan. 

Melalui definisi sifat-sifat dan dimensi-dimensi, suatu kategori 

dibedakan dari kategori lain.  

 

Penyandian Aksial (Axial Coding) 

Selama proses menemukan kategori, peneliti memberikan fitur 

atau sifat tertentu kepada  setiap kategori. Variasi kategori-kategori 

sepanjang sifat ini membentuk suatu  pola dan klaster tertentu di 

seluruh data yang ada, dan dengan demikian membangun fondasi 

yang mendasari untuk pengembangan teori. Penyandian aksial adalah 

"proses yang merelasikan kategori-kategori kepada sub-kategori 

mereka, disebut 'aksial' karena penyandian terjadi di sekitar suatu 

kategori sebagai sumbu, dan demikian menghubungkan kategori pada 

tingkat sifat dan dimensi" (Strauss & Corbin 1990:123). Tujuan dari 
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penyandian aksial untuk mengumpulkan kembali data yang telah 

dipengal-penggal selama penyandian terbuka. Dalam penyandian 

aksial, kategori-kategori dihubungkan dengan sub-kategori mereka 

sepanjang  garis-garis properti dan dimensi mereka untuk membentuk 

penjelasan yang lebih tepat dan lengkap tentang fenomena.  

 

Penyandian Selektif (Selective Coding) 

Penyandian selektif adalah "proses integrasi dan menyempur-

nakan teori yang dihasilkan," (Strauss & Corbin 1990:143). Kategori-

kategori didapat selama penyandian terbuka dan aksial secara 

sistematis diintegrasi untuk membentuk skema yang lebih besar, yang 

merupakan bentuk teori. Integrasi adalah proses yang berkelanjutan, 

yang terjadi dari waktu ke waktu dan menghasilkan kategori inti. 

Dengan menarik kategori-kategori lain bersama-sama membentuk 

suatu keseluruhan yang jelas, kategori inti menjadi  tema utama 

penelitian (Gambar 3.3). Prosedur penyandian ini sangat mirip dengan 

penyandian aksial, kecuali untuk tingkat agregasi dimana penyandian 

aksial kategori-kategori dihubungkan kepada sub-kategori mereka, 

sedangkan dalam penyandian selektif  terjadi  integrasi antara kategori 

inti dengan kategori-kategori. Setelah skema teoritis dikembangkan 

dari prosedur penyandian, maka teori yang dihasilkan itu harus 

disempurnakan, yang terdiri dari menelaah konsistensi internal dan 

kesenjangan logis. 
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Gambar 3.2. menunjukkan proses penyandian sampai menghasilkan 

suatu grounded theory. 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram metodologi grounded theory melalui proses 

penyandian 

 

3.4.2. Penggunaan Alat Analisis Kualitatif- ATLAS.ti 

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi 

komputer untuk membantu melakukan pemrosesan data untuk 

berbagai penyandian seperti dijelaskan di atas dan membuat 

hubungan antara konsep menggunakan proses jejaring. Ada berbagai 

macam aplikasi komputer yang dapat dipakai, namun dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan ATLAS.ti. 

Ada beberapa fitur dari aplikasi ATLAS.ti yang membantu 

dalam melakukan analisis data penelitian ini antara lain fitur penanga-

nan dokumen, penyandian, pengelompokan, dan pencarian teks.  

Fitur-fitur seperti itu sangat membantu meringankan beban tugas 
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peneliti. Meskipun demikian, pada akhirnya, semua analisis masih 

sangat tergantung pada peneliti untuk melihat dan membuat kepu-

tusan mana data yang penting dan mana yang dianggap kurang 

penting. 

 

3.5. Ringkasan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam 

rangka mengungkap dan menjelaskan situasi yang terjadi di lapangan. 

Pendekatan subyektif dalam penelitian ini mengadopsi metodologi 

grounded theory konstruktivis dari Charmaz (2005, 2006). Pengumpu-

lan data dan analisis data terjadi bersamaan, tumpang tindih. Data 

penelitian dikumpulkan dari tiga UKM batik di Kabupaten Sragen, yaitu 

UKM batik Akasia, Melati dan Dahlia.  Di lapangan, peneliti melakukan 

wawancara terbuka, baik secara satu per satu atau berkelompok, 

dengan orang-orang kunci yang terlibat dalam setiap kegiatan batik. 

Untuk membuat pertanyaan lebih sistematik, peneliti menggunakan 

daftar pertanyaan informal sebagai pedoman wawancara. Semua 

wawancara yang dilakukan direkam secara digital dan kemudian 

ditranskrip untuk dilakukan analisis. Pemilihan responden mengguna-

kan purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan  pengetahuannya 

untuk memilih responden yang memiliki atribut tertentu. Proses 

analisis dan interpretasi data dilakukan melalui proses penyandian. 

Ada tiga tahap proses penyandian, yaitu penyandian terbuka, aksial 

dan selektif.
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