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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Di dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor penting untuk 

memecahkan masalah. Metode juga dianggap sebagai alat untuk menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Menurut Winarno Surakhmad, metode adalah cara 

utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan (Winarno Surakhmad, 

1982 ; 121). 

 
Agar objek yang akan diteliti dapat dipahami, maka harus menggunakan metode 

penelitian yang tepat. Menurut Husin Sayuti, metode merupakan cara kerja untuk 

dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin 

Sayuti, 1989 ; 32). 

 
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode adalah cara 

kerja atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu 

penelitian, metode merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan 

masalah. Jika peneliti menggunakan metode yang tepat, kemungkinan besar 

penelitian tersebut akan berhasil, dan kebenaran dari hasil penelitian tersebut lebih 

akurat. 
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A. Metode Deskriptif 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan masalah atau objek 

penelitian, sehingga metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Seperti 

yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi, metode deskriptif adalah suatu metode 

yang berusaha menggambarkan suatu masalah yang menjadi objek dalam 

penelitian. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang, karena banyak penelitian maka metode deskriptif merupakan 

istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif antara lain adalah metode 

dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi (Hadari 

Nawawi, 1995 ; 53). 

 
Menurut Winarno Surakhmad, metode deskriptif adalah metode penelitian ilmiah 

yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada sekarang dan 

pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, tetapi juga melakukan  

analisis dan interpretasi data (Winarno Surakhmad, 1982 ; 131). 

 
Menurut Husin Sayuti yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah gambaran 

secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu di 

mana arah penelitian ini dibantu oleh adanya hasil penelitian sebelumnya. 

(Husin Sayuti, 1989 ; 41). 

 
Bertolak  dari pendapat-pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa metode 

deskriptif adalah metode yang memaparkan secara keseluruhan rangkaian tentang 

objek yang diteliti untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi 

sekarang melalui langkah-langkah tertentu. 
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B. Variabel Penelitian  

Dalam setiap penelitian, terdapat variabel-variabel yang memiliki variasi, di mana 

variabel tersebut akan diamati dan diambil datanya.  Variabel penelitian menurut 

Suharsmi Arikunto adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap 

dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan variasi (Suharsimi Arikunto, 

1997 ; 12). 

 
Variabel penelitian menurut Sumadi Suryabrata adalah sesuatu yang akan menjadi 

objek yang akan diamati atau diambil datanya dan menjadi penilaian (Sumadi 

Suryabrata, 1990 ; 79). 

 
Dengan demikian, variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek penelitian 

yang diamati dan diambil datanya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

tunggal yaitu faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan Ikatan  Keluarga 

Sebimbing Sekundang sebagai sarana komunikasi masyarakat asal Ogan 

Komering Ulu yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara. 

 
C. Informan 

Dalam penelitian, perlu adanya informan untuk memberikan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan penelitian kepada peneliti. Informan menurut Moleong 

adalah orang dalam latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi penelitian. Seorang informan harus mempunyai 

pengalaman tentang latar penelitian. Syarat-syarat seorang informan harus jujur, 

taat pada janji, patuh dalam peraturan, suka berbicara, tidak masuk pada 

kelompok yang bertentangan dengan penelitian dan mempunyai pandangan 
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tertentu   tentang   suatu   hal  atau  peristiwa  yang  terjadi (Lexy J. Moleong, 

1998 ; 90). 

 
Informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota 

Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang di Kabupaten Lampung Utara. Untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang lebih objektif, peneliti juga mengambil 

beberapa orang informan yang tidak termasuk  pengurus dan anggota, tetapi 

mengetahui keberadaan Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang di Kabupaten 

Lampung Utara. 

 
D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu 

yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara yang terdaftar sebagai anggota 

Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang (anggota aktif) yaitu berjumlah 189 orang. 

 
Tabel 1. Jumlah anggota aktif Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 98 

2 Perempuan 91 

Jumlah 189 

      Sumber : Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 

 
2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian 

apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik subjek tersebut diambil semua, 

sehingga penelitian tersebut merupakan penelitian populasi, dan jika lebih dari 
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100 maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% (Suharsimi Arikunto, 

1997 ; 107). 

 
Dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

sejumlah 38 orang, yaitu 20% dari seluruh anggota Ikatan Keluarga Sebimbing 

Sekundang (anggota aktif) yang berjumlah 189 orang. 

 
Tabel 2. Pengambilan sampel berdasarkan jenis kelamin dari jumlah   

         anggota aktif Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 
 

No Jenis Kelamin Persen Sampel Jumlah 

1 Laki-laki 98 x 20% 20 

2 Perempuan 91 x 20% 18 

Jumlah 38 

      Sumber : Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 

 
3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

random sampling atau sampel acak sederhana. Seperti yang dikemukakan oleh S. 

Margono, sampel acak sederhana adalah sampel yang diambil sedemikian rupa 

sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel (S. Margono, 2005 ; 125). 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Teknik Angket  

Dalam menggunakan teknik angket, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab dengan cara tertulis pula, opsi pertanyaan 
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telah ditentukan sebelumnya, yaitu “Ya” dan “Tidak”. Seperti dikemukakan oleh 

Suharsmi Arikunto, teknik angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab dengan cara tertulis pula (Suharsimi Arikunto, 1997 ; 123). 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik angket untuk memperoleh data 

dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini kepada responden yang telah dipilih secara acak dari keseluruhan 

anggota aktif Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 

 
2. Teknik Wawancara 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dalam 

penelitian, yaitu menggunakan teknik wawancara. Menurut Mohammad Ali, 

wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan  cara  melakukan tanya jawab dengan sumber data  (Mohammad  Ali, 

1985 ; 83).  

 
Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan 

pada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih yang hadir dalam 

proses tanya jawab tersebut. Secara fisik masing-masing pihak dapat 

menggunakan  saluran  komunikasi  secara  wajar  dan  lancar (Sutrisno hadi, 

1981 ; 193). 

 
Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. 

Peneliti mewawancarai informan yakni pengurus dan anggota Ikatan Keluarga 
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Sebimbing Sekundang di Kabupaten Lampung Utara secara langsung tanpa 

dijadwalkan terlebih dahulu, guna menjaring data yang valid, sehingga jawaban 

informan bukan hasil rekayasa. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

lebih objektif, peneliti juga mewawancarai beberapa orang informan yang tidak 

termasuk  pengurus dan anggota, tetapi mengetahui keberadaan Ikatan Keluarga 

Sebimbing Sekundang di Kabupaten Lampung Utara. 

 
3. Teknik Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. Menurut Sutrisno Hadi, teknik observasi 

merupakan teknik penelitian dengan cara memperhatikan menggunakan mata, 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu dengan menggunakan seluruh indra 

(Sutrisno Hadi, 1980 ; 120).  

 
Penggunaan teknik observasi ini dalam rangka untuk memahami wilayah atau 

daerah penelitian, juga mengenai orang-orang yang dipilih sebagai responden atau 

informan dalam penelitian ini. Untuk memahami daerah penelitian, serta untuk 

dapat mengetahui berbagai aktifitas Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang, 

peneliti melakukan observasi ke sekertariat Ikatan Keluarga Sebimbing 

Sekundang, serta beberapa tempat, di mana kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga 

Sebimbing Sekundang berlangsung. Di sana, peneliti dapat bertemu langsung 

dengan pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang yang 

menjadi responden dan informan dalam penelitian ini. 
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4. Teknik Dokumentasi 

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian, dapat juga berasal dari buku-

buku, arsip, surat kabar dan sumber-sumber lainnya. Seperti dikemukakan oleh 

Suharsmi Arikunto, teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan (Suharsimi Arikunto, 1997 ; 236). 

 
Untuk mendapatkan data-data serta informasi dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari informasi tentang penelitian  

melalui berbagai sumber baik dari buku, dokumen serta arsip-arsip Ikatan 

Keluarga Sebimbing Sekundang. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, untuk 

itu dibutuhkan kecermatan dalam memilih teknik analisis. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, karena data yang 

didapat merupakan hasil jawaban dari responden secara langsung dalam bentuk 

tabel, dan dianalisis menggunakan rumus prosentase : 

       F 
P = ─  x 100% 
      N 
 
Keterangan 

P : persentase 

F : jumlah yang diperoleh 

N : jumlah responden 
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