
 

 

 

3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN      

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan riset itterative atau iteratif. Tujuan utama metode penelitian kualitatif 

adalah untuk mengetahui dan memahami fenomena atau gejala sosial dengan 

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji 

daripada merincinya menjadi variabel-variabel (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 

n.d.). 

Pendekatan riset iteratif digunakan karena sangat relevan bagi penelitian 

desain. Dalam pendekatan riset iteratif akan terjadi proses pengulangan pada tahap 

uji coba untuk mendapat data dan mencapai hasil akhir yang optimal (Milton & 

Rodgers, 2013).  

 
Gambar 3.1 Itterative Cycle 

 (Sumber : Milton & Rodgers, 2013)  

Menurut Milton & Rodgers (2013) dalam metode riset iteratif ini terdapat 

tiga metode proses pengumpulan data yang utama yakni: 

1. Understand and observe adalah proses yang dilalui untuk mengidentifikasi dan 

juga mencari dasar permasalahan dari sebuah penelitian desain; 

2. Review adalah proses pencarian data sekunder yang diperoleh dengan cara 

literature review (studi literatur) sebagai pendukung data primer; 
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3. Prototyping or experimenting adalah proses pengumpulan data dengan cara 

melakukan percobaan dan pembuatan sampel desain untuk mendapatkan data 

primer. 

 

 
Gambar 3.2 Proses Iterasi Turunan dari Milton & Rodgers 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Penelitian ini akan menggunakan pedekatan riset iteratif, pendekatan ini 

digunakan karena pada penelitian ini akan terjadi banyak pengulangan proses 

hingga mendapat hasil yang diinginkan. Pengulangan dapat terjadi apabila ada 

kegagalan hasil sehingga setelah proses review maka harus kembali diulangi 

dengan understand permasalahan yang ada hingga mendapat hasil yang 

diinginkan (lihat gambar 3.2). Proses iterasi terakhir merupakan kelanjutan iterasi 

yang sudah dilalui sebelumnya. Proses akhir ini yang dimulai dari pembuatan 

brief desain (pencarian ide produk, moodboard, dll), sketsa desain, prototyping, 

dan yang terakhir review. 

3.2. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi 

Proses penelitian diawali dengan mengidentifikasi masalah dari studi kasus 

yang di dalam PT. Karya Dua Anyam. Proses kedua yang dilakukan adalah 

mencari data sekunder dengan studi literatur, sedangkan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara serta eksperimen atau uji coba material.  

Dalam studi literatur akan membahas mengenai data material, proses 

mordanting, dan proses ekstraksi warna. Data tersebut ditujukan untuk 

mendapatkan data awal perancangan dan uji coba. 

Data primer merupakan data utama yang akan diambil dan dibahas dalam 

perancangan produk ini. Dalam data primer akan dikumpulkan hasil wawancara 

Iterasi 1 Iterasi 2 Iterasi 

Akhir 
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mengenai data pewarnaan yang pernah dilakukan oleh PT. Karya Dua Anyam 

dalam pewarnaan anyaman daun lontar, selain itu data wawancara dan observasi 

juga dibutuhkan dalam mengambil keputusan mengenai pemilihan warna yang 

sesuai dengan selera pasar.  

Selain wawancara dan observasi maka data primer yang diambil berupa uji 

coba material dengan teknik pewarnaan untuk mengetahui keberhasilan penerapan 

proses mordanting pada pewarnaan anyaman daun lontar. Bersamaan dengan 

proses uji ketahanan maka daun lontar yang telah diwarna dapat diaplikasikan 

pada anyaman produk baru. 

 
Gambar 3.3 Proses Penelitian 

 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020) 

3.3 Instrumen Analisis 

Instrumen analisis terbentuk dari pengolahan data dan informasi dari teori-

teori yang ada. Instrumen analisis pada penelitian ini menggunakan data dan 

informasi mengenai teori pewarnaan, teori kecerahan warna, serta teori ketahanan 

warna pada serat.  
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3.3.1. Instrumen Analisis Pewarnaan dengan Teknik Mordanting 

Proses analisis yang dipakai menggunakan analisis 

perbandingan warna. Pada analisis ini akan dilakukan perbandingan 

hasil  pewarnaan dengan teknik mordanting dan tidak menggunakan 

mordanting. Perbedaan akan terlihat karena mempengaruhi daya 

serap warna pada serat. Terkadang warna yang dihasilkan 

bergantung pada zat mordan apa yang digunakan sehingga 

mempengaruhi tingkat kecerahan warna pada serat. (Fitrihana, 2008) 

3.3.2. Instrumen Analisis Kecerahan Warna 

Analisis kecerahan warna akan dilakukan dengan metode 

kolometri (colorymetri). Kolorimetri adalah ilmu pengukuran warna, 

banyak digunakan di industri perdagangan, industri produksi, dan 

laboratorium untuk mengekspresikan warna dalam bentuk numerik 

dan juga untuk mengukur perbedaan warna antar spesimen. Presepsi 

warna manusia sangatlah beragam dan dipengaruhi oleh iluminasi 

cahaya, ukuran sample warna, warna di sekitar dan sudut pandang 

pengamatan. Untuk itulah instrumen kolorimetri ini memberikan 

kondisi standar yang membantu memeastikan konsistensi dan 

repeatability pada warna (PT Almega Sejahtera, 2017). Biasanya 

percobaan kolorimetri dilakukan dengan menggunakan alat yakni 

kolorimeter, namun pada penelitian kali ini analisa kecerahan warna 

akan dilakukan secara sederhana dengan mengambil konsep dasar 

dari tingkat penilaian warna kolorimetri sehingga tidak memerlukan 

alat kolorimeter.  

Atribut instrumen warna yang dianalisis adalah 

lightness/darkness, saturasi (kromatisitas) dan rona (hue) dari sebuah 

warna. Ketiga instrumen analisis warna tersebut sangat berguna 

dalam mengukur dab membandingkan perbedaan warna antara dua 

spesimen. 
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Gambar 3.4 Grafik Sensitivitas Spektral Sesuai dengan Mata Manusia 

(Sumber : www.analisawarna.com, 2017) 

Rona (hue) adalah istilah yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan warna umum pada wilayah spektrum yang 

terlihat (380 sampai 700 nm) di mana pantulan cahaya paling terang 

terjadi. Terang gelap dapat diukur secara mandiri dari rona, misalnya 

kecerahan warna buah jeruk nipis dapat dibandingkan dengan 

kecerahan buah ceri. Saturasi menggambarkan kejernihan atau 

kekusaman warna yang dapat diukur scara independen dari rona. 

Analisa warna pada penelitian ini menggunakan bantuan 

aplikasi Adobe Photoshop untuk mempermudah analisis. 

Perhitungan perbedaan warna menggunakan rumus internasional 

CIE L*a*b koordinat. Perhitungan ini ditetapkan oleh Komisi 

Internationale de l’Eclairage (CIE), dimana ruang warna L*a*b* 

dimodelkan setelah teori warna lainnya yang menyatakan bahwa dua 

warna tidak bisa merah dan hijau pada waktu yang sama, atau 

kuning dan biru pada saat yang sama pula. Berikut adalah rumus 

yang digunakan untuk menentukan perbedaan warna dari L*a*b*: 

L*: light (terang) 

a* : koordinat merah (0-100) dan hijau (0-(-80)) 

b* : koordinat biru (0-70) dan kuning (0-(-70)) 
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∆𝐸 ∗= √(∆𝐿 ∗)2 + (∆𝑎 ∗)2 + (∆𝑏 ∗)2 

Keterangan : 

ΔE* : Total perbedaan warna 

ΔL* : Perbedaan terang dan gelap (L* sampel dikurangi L* standar) 

  Jika hasil + = lebih terang, - = gelap 

Δa* : Perbedaan merah dan hijau (a* sampel minus a* standar) 

  Jika hasil + = merah, - = hijau 

Δb* : Perbedaan kuning dan biru (b* sampel dikurangi b* standar) 

  Jika hasil + = lebih kuning, - = biru 

 

Gambar 3.5 Diagram Kromatisitas X,Y 

 (Sumber : www.analisawarna.com, 2017) 

3.3.3. Instrumen Analisis Ketahanan Warna 

Analisis ketahanan warna yang pada penelitian berfokus pada 

analisa ketahanan gesek, dan ketahan suhu. Pada analisa ketahanan 

gesek terdapat dua uji yang dilakukan yakni pengujian gesekan 

basah dan pengujian gesekan kering (Dwi Anzani et al., 2016).  Nilai 

pengujian ini dapat dilihat secara visual dengan menggunakan nilai 

grey scale (perubahan warna) dari tingkatan gesekan yang dilakukan. 

Uji gesek kering dapat dilakukan dengan cara digesek secara stabil 

menggunakan kain putih dengan variabel gesekan 20x, setelah itu 

diambil dan dievaluasi. Perlakuan yang sama dilakukan pada uji 
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gesek basah hanya saja dengan membasahi kain putih dengan air 

dengan variabel 20x gesekan.    

Analisa ketahanan suhu dapat dilakukan dengan cara 

merekayasa suhu ekstrem dengan pemanggangan pada oven dan 

pendinginan pada kulkas dengan suhu yang telah ditentukan. Analisa 

visual dapat dilakukan setelah pengujian selesai dilakukan sehingga 

dapat dihasilkan kesimpulan ketahan warna. 

 

 

 

 

 


