
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan 

memberikan gambaran mengenai tata cara adat perkawinan Jawa Tengah 

di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus melalui 

analasis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Pendekatan kualititatif merupakan penyelidikan yang 

menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, 

suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak tentang suatu 

proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, 

pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.  

 

Penelitian dengan menggnakan pendekatan kualitatif ini sesuai, karena 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah tata upacara adat 

perkawinan Jawa Tengah dalam masyarakat Jawa Tengah khususnya 

masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Gisting Bawah 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa 
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daerah tersebut masih terdapat pasangan pengantin muda yang menikah 

dengan menggunakan  adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tata cara adat perkawinan Jawa Tengah. 

b. Motivasi anggota masyarakat untuk melaksanakan adat perkawinan 

Jawa Tengah. 

c. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan adat 

perkawinan Jawa Tengah. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, untuk 

menentukan informan dan sumber data peneliti memilih secara purposive 

dan bersifat snowball sampling. Data yang diambil pada penelitian ini 

bersifat sementara dan dapat berubah setelah dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Dalam pengambilan sumber data, peneliti sebelumnya meminta izin 

kepada kepala Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus untuk mengadakan penelitian serta penelitian diharapkan 

berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya adalah menetapkan atau 

memilih informan dalam penelitian ini. Informan ini kemudian terdiri dari 

informan kunci dan informan pendukung. Adapun yang menjadi informan 

kunci dalam penelitian ini adalah ahli tata rias pengantin senior yang ada 

di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah orang tua yang 

masih menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah untuk menikahkan 
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anaknya yang berjumlah 2 orang, kemudian pengantin muda yang 

menikah dengan menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah yang 

berjumlah 2 pasang pengantin. 

 

Dari penjelasan di atas, data dan sumber data dapat digambarkan melalui 

tabel sebagai berikut : 

No. Sub Fokus Indikator Sumber Teknik 

1. Tata Cara a. Babak I 

(tahap 

pembicaraan) 

b. Babak II 

(tahap 

kesaksian) 

c. Babak III 

(tahap siaga) 

d. Babak IV 

(tahap 

rangkaian 

acara) 

e. Babak V 

(tahap 

puncak acara) 

 

- Ahli tata rias 

pengantin 

Jawa 

- Orang tua 

yang 

menikahkan 

anaknya 

dengan 

menggunakan 

adat 

- Pasangan 

pengantin 

muda 

 

- Wawancara 

- Dokumentasi  

2. Motivasi 

Masyarakat 

a. Sosial 

b. Penghargaan 

c. Aktualisasi 

Diri 

- Wawancara  

3. Kendala a. Biaya 

b. Waktu 

c. Pengetahuan 

d. Tenaga  

- Wawancara 

 

 Tabel: 3.1 Data dan Sumber Data 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Melengkapi penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil data yang lengkap yang 

nantinya akan mendukung keberhasilan penelitian ini. Untuk mendapatkan 
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data yang sesuai dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan 

datanya akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Teknik wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden atau subjek penelitian ini. Dalam prosesnya, 

penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan 

tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan 

sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas mengenai tata 

upacara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, motivasi anggota 

masyarakat Desa Gisting Bawah untuk melaksanakan adat 

perkawinan Jawa Tengah, dan kendala-kendala yang dihadapi 

masyarakat Desa Gisting Bawah dalam melesatarikan adat 

perkawinan Jawa Tengah. Panduan wawancara tersebut sudah 

disiapkan oleh peneliti, sehingga wawancara ini bisa dikategorikan 

dengan wawancara terstruktur. 

2. Teknik observasi 

Melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati proses tata 

upacara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan observasi tidak langsung yaitu mengamati 

melalui video penelitian. 
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3. Teknik dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data 

yang tertulis maupun yang tercatat dan berhubungan dengan 

masalah penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi dan 

mendukung keterangan dan fakta-fakta yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian dapat melalui foto-foto. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan secara garis besar 

melalui tabel sebagai berikut : 

No. Teknik Sub Fokus Indikator Informan 

1. Wawancara  a. Tata cara 

adat 

perkawinan 

masyarakat 

Yogyakarta 

b. Motivasi 

masyarakat 

c. Kendala   

- 5 Tahapan tata 

upacara adat 

- Sosial 

- Penghargaan 

- Aktualisasi 

diri 

- Biaya 

- Waktu 

- Pengetahuan 

- Tenaga  

- Ahli tata rias 

pengantin 

Jawa 

- Orang tua 

yang 

menikahkan 

anaknya 

dengan 

menggunakan 

adat  

- Pasagan 

pengantin 

muda 

 

2. Observasi a. Tata cara 

adat 

perkawinan 

masyarakat 

Yogyakarta 

 

- 5 Tahapan tata 

upacara adat 

 

3. Dokumentasi a. Tata cara 

adat 

perkawinan 

masyarakat 

Yogyakarta 

 

- 5 Tahapan tata 

upacara adat 

 

Tabel: 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

 



53 
 

E. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan 

atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi 

penelitian kualitatif yang dapat dialakukan untuk uji kredibilitas, antara 

lain:  

1. Memperpanjang Waktu Pengamatan 

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek 

kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti 

harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut 

Padget dalam Haris Herdiansyah (2012:200) menyatakan bahwa 

“Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat 

menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. 

Artinya, dalam memperpanjang waktu penelitian peneliti dapat 

membangun kepercayaan yang benar-benar dari subjek penelitian itu 

agar tidak meleset dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara 

peneliti dan sebjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari 

kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada 

rigor yang tetap terjaga. 

2. Triangulasi 

Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber 

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu 

fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan 

data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek 
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antara sumber data yang satu dengan yang lain. Menggunakan  

triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik 

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.1 Triangulasi menurut Denzin 

3. Diskusi Teman Sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh peneliti dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai 

salah satu teknik pmeriksaan keabsahan data atau uji kredibilitas. 

Pertama, untuk mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, 

diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal 

yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang 

muncul dalam benak peneliti. 

 

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan 

umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama 

OBSERVASI WAWANCARA 

DOKUMENTASI 
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mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang 

sedang dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dijadikan teknik dalam uji kredibilitas 

atau keabsahan data peneliti memilih teknik triangulasi dan diskusi teman 

sejawat. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat 

tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Milles 

dan Huberman, 2007: 20). Analisa data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang, dan terus menerus. Masalah kegiatan pengumpulan 

data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan 

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini : 

 

 

          

          

          

          

          

          

  

Gambar : 3.2  Teknik Analisis Data Menurut Milles dan Huberman 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan / 

Verifikasi 
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Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat 

jenis kegiatan utama dan analisis data merupakan proses siklus yang 

interaktif. Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat empat 

komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data sebagai proses yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data dengan pedoman wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh 

di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan 

secara teliti dan rinci. Untuk itu dirangkum dan dipilih hal-hal pokok 

dan penting. 

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai 

dengan aspek-aspek permasalahan dalam penelitian. Dengan 

melakukan pengelompokan tersebut maka peneliti dapat dengan 

mudah menentukan unit-unit analisis dan penelitiannya. 

3. Display Data 

Data hasil reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan (Display) 

dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian. 

Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti 

menafsirkan data serta menarik kesimpulan. 
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4. Kesimpulan dan verifikasi 

Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini 

dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan penarikan kesimpulan 

sementara atau tentatife, namun seiring dengan bertambahnya data 

maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali 

data yang telah ada. 

 

Kemudian, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta 

pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dengan 

penelitian, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari 

sumber tertentu dengan sumber-sumber lain. Akhirnya peneliti 

menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan 

penelitian ini. 

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan 

sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi 

perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan dilapangan. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah yang 

penulis lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Periapan Pengajuan Judul  

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna 
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pengajuan judul. Setelah menemukan masalah maka peneliti 

mengajukan dua alternatif judul kepada dosen pembimbing akademik, 

setelah salah satu judul disetujui, maka pada tanggal 08 Oktober 2014 

judul diajukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 

saat itu juga disetujui dan sekaligus menetapkan dosen pembimbing 

dalam penyusunan skripsi.  

 

2. Penelitian Pendahuluan 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahulan dari Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 13 

Oktober 2014 No.5659/UN26/3/PL/2014 maka peneliti mulai 

melaksanakan penelitian pendahuluan di Desa Gisting Bawah 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

 

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi, dan 

keadaan tempat penelitian, untuk mendapatkan data-data dan serta 

gambaran secara umum tentang berbagai masalah yang akan diteliti 

dalam rangka menyusun proposal penelitian ini yaitu,” Adat 

Perkawinan Jawa Tengah (studi deskriptif di Desa Gisting Bawah 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”, yang ditunjang dengan 

beberapa litelatur serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing 

kepada peneliti. 
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Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk 

diseminarkan. Proposal penelitian disetujui oleh pembimbing II pada 

tanggal 1 Desember 2014 kemudian disetujui oleh pembimbing I pada 

tanggal 11 Desember 2014 sekaligus mendapatkan pengesahan dari 

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Selanjutnya mendaftarkan ke koordinator urusan seminar dan 

menentukan waktu seminar proposal yang akhirnya disepakati 

dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015. Tujuan diseminarkan 

proposal ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan saran dan 

kritik dari dosen pembimbing dan dosen lainnya serta teman-teman 

mahasiswa untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Setelah 

seminar proposal selesai dilaksanakan, peneliti kemudian melakukan 

perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing dan 

dosen pembahas. 

 

3. Pengajuan Rencana Penelitian 

Setelah seminar proposal dilaksanakan, kemudian peneliti melakukan 

perbaikan sesuai dengan saran dari dosen pembahas pada saat seminar 

tersebut. Kemudian setelah proses perbaikan selesai peneliti 

melakukan pengesahan komisi pembimbing yang disahkan 

pembimbing I dan pembimbing II serta disahkan oleh ketua jurusan 

pendidikan IPS dan oleh dekan FKIP UNILA. 
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4. Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Dengan membawa surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh 

dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung dengan Nomor: 1842/UN26/3/PL/2015 yang ditujukan 

kepada Kepala Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus, maka penelitian ini mulai dilakukan. 

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat 

pengumpul data yang digunkan dalam penelitian ini, maka peneliti 

mempersiapkan kisi-kisi wawancara tertutup yang ditunjukan 

kepada responden yang berjumlah lima responden dimana dalam 

hal ini adalah ahli tata rias pengantin, orang tua pengantin, dan 

pasangan muda yang menikah dengan menggunakan adat, dengan 

jumlah item pertanyaan 14 soal wawancara yang terdiri dari tiga 

indikator 

 

Adapun proses penyusunan soal-soal wawancara tersebut 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat kisi-kisi soal wawancara tentang adat perkawinan 

Jawa Tengah (studi deskriptif di Desa Gisting Bawa 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). 

2. Membuat soal-soal pertanyaan wawancara tentang adat 

perkawinan Jawa Tengah (studi deskriptif di Desa Gisting 

Bawa Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). 
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3. Mengkonsultasikan soal-soal wawancara kepada pembimbing I 

dan Pembimbing II untuk mendapatkan persetujuan. 

c. Penelitian di Lapangan  

Pelaksanaan penelitian di lapangan pada tanggal 12 Maret 2015 

sampai tanggal 15 Maret 2015 dengan mengadakan wawancara 

kepada lima responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 14 

pertanyaan. 

 

 


