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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur sebuah keberhasilan dalam 

suatu penelitian, hal ini dikarenakan metode merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk memecahkan sebuah masalah dalam penelitian. Metodologi penelitian 

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan 

mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-

gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan: (1) mencari; 

(2) mencatat; (3) merumuskan; (4) menganalisis; dan (5) menyusun laporannya 

(Usman Rianse dan Abdi, 2009: 1). 

Metode deskriptif menurut Mely G. Tan, yang dikutip oleh Koentjaraningrat 

yaitu penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu 

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala 

lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1983: 42). 

 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek 
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(seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya (Haradin Nawawi, 1983: 15). 

Dalam penelitian ini digunakan metode deskripstif, maksudnya bahwa peneliti 

berusaha mendekripsikan peristiwa atau fenomena dan kaitan-kaitannya terhadap 

objek penelitian, dalam hal ini karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan di 

Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, di mana 

datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alamiah. Kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dalam situasi yang wajar tanpa dipengaruhi dengan 

sengaja oleh peneliti. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif lebih 

bersifat naratif berupa kata-kata, kemudian dideskripsikan. 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

penelitian dan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang 

akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 1983 : 79). 

Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teorinya dan kejelasannya yang 

ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu 

penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Pada dasarnya banyak variabel 

sangat tergantung oleh sederhana atau runtutnya penelitian. Makin sederhana 

rancangan penelitian variabelnya juga makin sederhana dan sebaliknya (Usman 

Rianse dan Abdi, 2009:81). 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan variabel tunggal yakni karakteristik kebudayaan 

masyarakat nelayan di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

 

1. Teknik Observasi 

 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Usman 

Rianse dan Abdi, 2009:213). Sedangkan menurut S. Nasution, Teknik observasi 

adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan (S. 

Nasution, 1996:107). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis dari setiap kegiatan baik langsung maupun tidak 

langsung. Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mencari data dengan 
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mengamati karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan di Dusun Kapuran 

Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Teknik Wawancara 

 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewancara 

(interviewer) dengan si penjawab atau responden (interviewee) dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Moh. Nazir, 1983:193).  

Interview menurut Cholid Narbuko adalah proses tanya jawab dalam penelitan yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko, 

2007:83). 

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya 

jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk 

mengetahui latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah yang diobservasi. 

Oleh karena itulah maka wawancara dilakukan, bilamana keterangan atau pendapat 

dengan jalan sudah tidak dapat diperoleh atau jalan dianggap terlalu sulit diperoleh 

(Usman Rianse dan Abdi, 2009:219). 

Hal-hal yang hendak di ungkapkan dalam penelitian ini akan sulit dicapai bila 

keterangan-keterangan yang akan dikumpulkan hanya melalui survey. Oleh karena 

itu, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara, sehingga para 

nelayan yang didatangi akan bersedia membuka diri dan menyampaikan berbagai 
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informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

dan ditujukan kepada informan untuk memperoleh data tentang karakteristik 

kebudayaan masyarakat nelayan, adapun karakteristiknya ialah 

1. Etoskerja 

2. Kompetitif 

3. Solidaritas sosial dan integrasi sosial 

4. Kepemimpinan  

5. Jenjang karir  

6. Sistem bagi hasil 

7. Penghargaan terhadap prestasi kerja dan kekayaan materi  

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dokumentasi merupakan cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama tentang arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan (Haradin Nawawi, 1991: 133). Teknik dokumentasi adalah 

suatu teknik yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 1989 :188). 

Berdasarkan pendapat diatas maka penelitian ini didasarkan pada dokumentasi yang 

sudah ada berupa catatan-catatan, dokumen, atau buku-buku yang berhubungan 

dengan karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan. 
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4. Teknik Studi Kepustakaan 

 

Menurut Koentjaraningrat teknik studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang 

perpustakaan misalnya koran, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumentasi 

dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983:81). 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan 

penulisan dalam penelitian ini, seperti teori yang mendukung, konsep-konsep dalam 

penelitian, serta data-data yang diambil dari berbagai referensi. Studi kepustakaaan 

bisa dilakukan dengan mengumpulkan data dan membaca buku-buku sehubungan 

dengan teori yang akan diteliti serta membaca skripsi dan mempelajari berbagai 

literatur yang didapat dari perkuliahan maupun kepustakaan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain (Sugiyono, 2013:335). Analisis data adalah suatu proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola. Untuk menganalisis 

digunakan teknik kualitatif. Sebagai implementasi peneliti mengumpulkan data sesuai 

dengan masalah penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Burhan Bungin, 

2003:69) meliputi tahapan-tahapan: 

1. Reduksi data 

Reduksi data (data reduction) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi 

data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang 

diperoleh dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.  

2. Display data atau penyajian data 

Penyajian data (display data), yaitu kegiatan menguraikan secara singkat dan 

sederhana data, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya untuk memudahkan 

pemahaman peneliti tentang apa yang terjadi, dan merencanakan kegiatan berikutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru berupa 

deskripsi atau gambaran tentang karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan. 

Deskripsi data tersebut merupakan data hasil penelitian yang merupakan jawaban atas 

permasalahan dan tujuan penelitian.  
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