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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2003, hal. 54) “penelitian deskriptif 

adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa”. Sementara itu, 

penelitian deskriptif menurut Koentjaraningrat (1993, hal 89) adalah 

“penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 

kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi”. 

Berdasarkan pengertian deskriptif  kualitatif yang telah dijabarkan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa hal 

yang dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan serta 

gejala-gejala yang terjadi yang selanjutnya dikembangkan untuk menjadi 

sebuah bentuk penggambaran tertulis. 

 

3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah sumber data tertulis yang berasal dari buku sejarah yang membahas 

tentang sejarah kota Jakarta serta kota Paris yang berkaitan dengan sejarah 

kedua kota tersebut. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik ini dianggap 

cocok oleh peneliti karena teknik dokumentasi memang biasanya dilakukan 

oleh seseorang yang akan meneliti hal-hal yang terkait dengan sejarah. Untuk 

memperkuat penggunaan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, 

peneliti mengutip pernyataan Sugiyono (2012, hal. 240) yang menjelaskan 

bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan dokumen berupa tulisan. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara menorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012, hal. 244). 

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti memilih untuk 

memakai analisis data model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis 
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data yang dimaksud adalah data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

Tahap pertama yang akan dilakukan oleh peneliti adalah data 

reduction/reduksi data. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian mencari tema dan polanya. 

Jadi tahap ini adalah tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dan proses 

yang dilakukan adalah proses seperti yang diungkapkan oleh Miles dan 

Huberman. 

Lalu tahapan kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah data 

display/penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Miles dan Huberman (1984, 

dikutip dari Sugiyono, 2012, hal.249) yang menyatakan bahwa yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

Lalu tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah conclusion 

drawing/verification. Menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dari 

Sugiyono, hal. 252) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Dalam tahap ini data 

telah selesai diproses dan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang baru dari 

hasil penelitian peneliti. 


