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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan 

  Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan tema penelitian ini membutuhkan 

interaksi yang cukup intensif dengan subjek penelitian. Hal ini juga agar hasil yang 

didapat lebih terkesan natural, serta memberikan penjelasan lebih mendalam 

tentang simbol dan makna keislaman dalam bangunan fisik Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. “Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang 

sistimatik yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar 

ilmiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan 

metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah 

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) 

dari fenomena yang diamati”.32                    

B. Operasionaliasi Konsep  

  Dalam penelitian ini ada dua konsep pokok dalam penelitian ini yang perlu 

dioperasionalkan, yaitu: 

1. Simbol – Simbol  

Simbol-simbol indikatornya meliputi : 

a. Saton  

                                                           
32Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), cet. 
1, hal. 86. 
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b. Praban 

c. Sorotan 

d. Motif Mirong 

e. Gupala 

f. Sengkalan Naga 

2. Makna Simbol  

Simbol-simbol indikatornya meliputi : 

a. Makna Saton  

b. Makna Praban 

c. Sorotan 

d. Motif Mirong 

e. Gupala 

f. Sengkalan Naga 

C. Lokasi dan Subjek Penlitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi, antara lain berikut : 

a. Kota Yogyakarta, karena kota Jogjakarta adalah tempat dimana Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat berada, dan banyak mewarisi budaya lokal. 

Jadi banyak pelajaran dan sumber pengetahuan yang dapat didapat di Kota 

Jogjakarta. 

b. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Karena Kraton adalah objek utama 

dari penelitian ini. Dan narasumber yang paling kredible dan paling dapat 
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dipercaya adalah dari pihak Kraton itu sendiri, beserta dengan bangunan-

bangunan dan hasil benda peninggalan sejarah yang ada. 

c. Penelitian ini lebih berfokus kepada salah satu bangunan Kraton 

Ngayogykarta Hadiningrat, yaitu bangunan Siti hinggil. Peneliti 

menitikberatkan penelitian ini kepada bangunan Siti Hinggil ialah karena 

Siti Hinggil merupakan salah satu bangunan tersakral di Kraton 

Ngayogayakarta Hadiningrat, kerena disinilah tempat dimana pada raja 

Sultan Hamengkubuwoo di nobatkan sebagai raja. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan 

informan, hal ini dikarenakan pendekatan ini mengandalkan kepada 

wawancara mendalam dan berbincang dalam tehnik pengumpul datanya.33 

Adapun yang menjadi sumber informasi adalah : 

a. Romo Tirun, karena beliau adalah selaku kerabat Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat yang paham benar tentang sejarah dan simbol-simbol kraton, 

struktural kraton dan bangunan-bangunan yang ada dalam kawasan 

Kraton, serta masih satu darah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X 

d. H. Muchsin Kamaluddin, selaku orang yang dipercaya sebagai penghulu 

Kraton Ngayogyakarta yang memahami tentang makna simbolik dari 

bangunan-bangunan kraton itu sendiri. 

 

                                                           
33 33 Ismail, Nawari, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam (Yogyakarta : Penertbit Samudra 

Biru, 2015). Hal.88 
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D. Teknik Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data berupa pengamatan, 

wawancara mendalam, perbincangan, dan dokumenter  

a. Pengamatan 

Pengamatan merupakan teknik pengumpul data dengan melakukan 

pencatatan terhadap perilaku, kondisi, kegiatan, atau peristiwa yang dapat 

diamati (dengar, lihat, raba).34 Pengamatan digunakan untuk memperoleh data 

tentang simbol dan makna keislaman dalam bangunan fisik Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Adapun jenis pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan pengamatan terlibat pasif, yakni peneliti 

tidak secara langsung terlibat aktif dalam kegiatan subyek penelitian dan tidak 

melakukan suatu bentuk interaksi tertentu. Keterlibatan dengan subyek 

penelitian hanya sebatas kehadiran di tempat kegiatan subyek penelitian.35  

b. Wawancara   

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi antara peneliti 

dengan subjek penelitian.36 Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan 

data untuk memperoleh informasi tentang data non-fisik. Yang dimaksud 

dengan data non fisik dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan 

simbol dan makna keislaman dalam bangunan fisik Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat, , yakni tentang karakteristik bangunan, lambang, ukiran, 

ornament dan segala hal yang berkaitan dengan karakteristik kawasan kraton 

                                                           
34 Ibid.. 78. 
35 Ibid.. hal : 92 
36 Ibid.. hal : 92 
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itu sendiri. Narasumber dalam wawancara penelitian ini meliputi tiga 

komponen masyarakat yaitu narasumber pertama dari keluarga Kraton itu 

sendiri yang bermana Romo Tirun, dan penghulu kraton yang bernama H. 

Muchsin Kamaluddin Ningrat. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menelusuri ataupun melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki 

nilai sejarah yang terkait dengan simbol dan makna keislama dalam bangunan 

fisik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.37 Dalam penelitian ini dokumentasi 

tidak bisa ditinggalkan karena merupakan suatu data yang sangat penting. 

Bentuk data dalam teknik penelitian ini yang menggunakan dokumentasi 

adalah gambar-gambar ornamen kraton, simbol-simbol kraton, bangunan dan 

tata ruang kraton, serta sejarah awal mula berdirinya kraton. Dokumentasi ini 

dilakukan selama melakukan proses penelitian. 

E. Kredibilitas Penelitian 

Tehnik pemeriksaan keabsahan suatu data penelitian dilakukan untuk 

menguji keabsahan penelitian itu sendiri, juga untuk meminimalisir segala bentuk 

kesalahan data yang dilakukan selama proses penelitian dengan cara melakukan 

pengecekan ulang data yang sudah terkumpul dari berbagai macam sumber 

sebelumnya.  

                                                           
37 Ibid.. hal : 95 
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Dikemukakan oleh Marshall dan Rossman dalam buku Nawari Ismail 

(2015) kredibilitas penelitian bertujuan untuk memperoleh ketepatan data, caranya 

dengan mengidentifikasi dan memerikan subyek dan membangun realitas yang 

beragam secara tepat dan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Adapun yang 

menjadi teknik pengujian kredibilitas dalam penelitian ini terdiri dalam beberapa 

kegiatan, yakni:38 

a. Optimalisasi waktu penelitian 

Hal ini berguna agar bisa meminimalisir jarak antara sang peneliti 

dengan narasumber/informan dan setting yang ada pada umumnya. Yang 

dimaksud dengan optimal disini bukan berarti harus dilakukakan secara jangka 

panjang dan dengan jangka waktu yang lama, akan tetapi bagaimana seorang 

peneliti bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan penelitian 

dengan cara meminimalisir jarak dan subyek serta setting penelitian. 

Dikarenakan tempat tinggal saya dengan lokasi penelitian cukup dekat sekitar 

20 menit  lama perjalanan dengan sepeda motor, maka saya tidak perlu mencari 

tempat tinggal yang benar-benar dekat dengan kraton. Saya melakukan 

penelitian beberapa kali dengan para ahli dan pakar yang memahami seluk-

beluk tentang simbol dan makna keislaman Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Untuk meminimalisir waktu saya langsung melakukan janji untuk 

bertemu beberapa ahli yang ingin saya wawancarai untuk mendapatkan waktu 

yang cukup serta data yang diharapkan, hal ini dikarenakan para ahli yang akan 

                                                           
38 Nawari Ismail, Metodelogi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: LP3M UMY, 2015), Cet. 1, hal. 100 
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saya wawancarai bukanlah orang sembarangan yang setiap waktu bisa ditemui, 

jadi memang harus dilakukan janji terlebih dahulu. Hal ini sangat berguna 

karena kedua belah pihak baik saya maupun narasumber bisa berdiskuis secara 

intens dengan waktu yang cukup. 

b. Triangulasi 

Triangulasi merupakan tehnik pengumpul data dengan cara 

memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku 

lain dan atau dari satu pelaku sampai jenuh, sehingga dengan cara ini peneliti 

dapat memeperoleh data secara valid dan sesuai dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 cara triangulasi :  

1) Melakukan snow-ball dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Ketika 

saya melakukan penelitian pada awalnya saya melakukan izin atas 

penelitian saya tentang simbol dan makna keislaman dalam bangunan fisik 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke pracimosono (gedung ataupun 

kantor administrasi milik kraton). Dan disana diarahkan serta diberikan 

beberapa rujukan narasumber yang sekiranya kredibel tentang masalah 

penelitian saya tersebut. Penelitian tentang simbol dan makna keislaman 

tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui  dan paham akan hal 

tersebut, maka ada dua orang narasumber sekaligus orang yang menjadi 

acuan saya atas rekomendasi beberapa pihak. Yaitu, Pak Romo Tirun 

(KRT. Jatiningrat), beliau adalah keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono 

IX dan sepupu dari Sri Sultan X (yang sekarang masih menjabat) sekaligus 

beliau pernah melakukan penelitian tentang makna filsosifis pembangunan 
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dan tata letak kraton bersama Prof. Otto Soemarwoto, dan yang kedua 

adalah pak Muchsin Kamaluddiningrat karena beliau adalah orang yang 

dipercayai dan diamanahi sebagai penghulu kraton. 

2) Melakukan penggalian lebih jauh dari seorang atau beberapa informan 

dalam aspek yang sama. Dalam hal ini untuk mengumpulkan data terkait 

tentang masalah penelitan saya melakukan penelitian ulang dengan cara 

meninjau secara langsung simbol-simbol yang diperlihatkan secara photo 

oleh para informan dan secara diksusi untuk membuktikannya, dan apabila 

selama peninjauan ulang saya mendapatakan hal yang perlu dipertanyakan 

ulang kepada para hali. 

3)  Pengecekan oleh informan, baik ketika maupun pasca penelitian. 

Pengecekan data saya lakukan ketika melakukan penelitian, dengan cara 

mengungkapkan temuan-temuan peneliti selama di lapangan kepada 

informan yang saya anggap kredible. Kedua, dengan memberi klarifikasi 

atas sepemahaman peneliti terhadap informasi yang diungkapkan 

narasumber, biasa peneliti lakukan di akhir wawancara. Hal itu saya 

lakukan, supaya temuan selama di lapangan dan pemahaman peneliti 

terhadap suatu informasi terhindar dari anggapan kurang kredibelnya suatu 

informasi atau data. 

c. Pengecekan oleh pakar ataupun orang yang sekiranya telah dianggap ahli. 

Pengecekan oleh para ahli saya kira wajib untuk dilakukan agar ada 

koreksi mendalam dan meminimalisir terjadinya kesalahan, terlebih dalam 

merumuskan kerangka teori dan operasionalisasi konsep yang matang. 
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Sehingga data hasil penelitian pun jauh lebih bisa memuaskan dan sekiranya 

ada masukan menjadi bahan pertimbangan. Dalam hal ini saya langsung ke 

Dosen pembimbing saya Pak Nawari Ismail untuk berkonsultasi tentang 

kerangka teori dan operasionalisasi konsep tentang fokus penelitian saya. 

Pengecekan dilakukan ketika saya melakukan bimbingan baik itu sata pra 

penelitian membuat proposal penelitian maupun ketika melaporkan temuan-

temuan peneliti atau hasil temuan peneliti selama penelitian. 

d. Ketepatan dalam operasionalisasi konsep 

Ketepatan operasionalisasi konsep sangatlah penting karena hal ini 

menjadi acuan konsep penelitian kualitatif ini dan berbanding lurus dengan 

kejelasan konsep yang dipaparkan. Dalam penelitian ini peneliti sudah 

menggunakan konsep-konsep penelitiannya yang terkait dengan komunikasi 

interpersonal yang meliputi unsur-unsurnya, pola komunikasi interpersonal, 

efektivitas, hambatan, proses, dan seterusnya. Kebudayaan, kebudayaan fisik, 

bangunan, simbol dan makna simbol. Sehingga dari data atau temuan peneliti 

di lapangan dapat diambil indikator-indikator yang itu terkait dengan teori atau 

dengan konsep penelitian ini, yang peneliti sajikan dalam bab hasil dan 

pembahasan. 

e. Pembuktian            

Cara peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data atau 

temuan peneliti di lapangan. Hal ini berfungsi untuk memberi dukungan 

terhadap kredibelitas penelitian atas temuan-temuan yang diperoleh di 

lapangan. Sehingga orang lain dapat memaklumi, serta dapat membantu 
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keterbatasan daya ingat, dengar, serta pemahaman peneliti. Untuk itu dalam 

penelitian ini saya menggunakan instrumen bantu berupa alat kamera yang 

dapat mendokumentasi temuan-temuan dan simbol-simbol Kraton 

Ngayogyakarta dan data berupa photo dan rekaman hasil wawancara. Yang 

menjadi objek adalah lingkungan kraton dan bangunan-bangunannya beserta 

simbol-simbol yang ada.  

F.  Analisis Data 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan fokus tentang simbol dan makna 

keislaman dalam bangunan fisik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpul data berupa pengamatan, 

wawancara medalam, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan 

adalah dengan 2 cara tahapan penelitian, yaitu (1) ketika proses penelitian lapangan 

dan (2) paska penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan analisis secara 

langsung atupun analisis induksi agar menadapatkan hipotesis sementara, dan 

dilakukan tahapan analisis-analisis selanjutnya hingga mendapatkan konklusi yang 

sesuai. Jadi pada awal mulanya peneliti melakukan penelitian melalui data-data dan 

buku-buku tentang kebudayaan,kraton dan simbol kraton sekaligus melakukan 

wawancara kepada para pakar ataupun orang yang dianggap ahli tentang masalah 

penelitian. 

Dan olah data setelah atau paska penelitian  dilakukan melalui beberapa 

tahapan. Yaitu menelaah data lapangan, mereduksi data, kemudian 

mengkategorikan data sesuai fokus dan temuannya. dan yang terakhir adalah 

meneliti kabsahan data. Analisis data ini juga akan dilakukan secara thick 
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description/ deskrispsi kualitatif, yaitu peneliti menguraikan kesimpulan dan 

menginterpretasikan data hasil penelitian sesuai pemahaman yang didapat seusai 

observasi dan wawancara, melakukan uji banding dengan penemuan-penemuan 

sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, serta juga 

menjelaskan dan membanding sesuai teori yang sudah diuaraikan dalam kerangka 

teori. 

 

  


