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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

Penelitian kualitatif menuju ke strategi penelitian observasi, wawancara mendalam, 

dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang bersifat 

empiris yang hendak dipecahkan oleh peneliti. 

 

Dalam melihat pergeseran Peran Meraje dalam masyarakat Semende di Dusun 

Pamasalak penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. “Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang 

(M.Nazir, 1988:63). 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki (M.Nazir, 1988:63). 

 

Pendapat lain menyatakan metode deskriptif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada situasi sekarang yang 

dilakukan dalam menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan 
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analisis pengolahan data membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif 

dan suatu deskriptif (Muhammad Ali, 1985:120). Dengan demikian maka metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

melukiskan fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat serta untuk memecahkan suatu masalah pada suatu daerah tertentu yang 

akan diteliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pamasalak Pekon Sinarbaru kecamatan Sukoharjo 

kabupaten Pringsewu. Penulis mempunyai alasan mengapa memilih lokasi ini karena 

hampir sebagian yang tinggal di Dusun Pamasalak  adalah masyarakat suku Semende. 

Dari kondisi ini terlihat adanya pergeseran  peran dari seorang Meraje menjadi tidak 

sekuat dulu lagi. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran  peran Meraje dalam 

masyarakat semende, selain itu berdasarkan pada pertimbangan lokasi penelitian yang 

merupakan Pekon tempat tinggal penulis dengan harapan penulis dapat dengan 

mudah melakukan penelitian karena secara verbal penulis dapat berkomunikasi 

dengan informan lebih mudah. Informan adalah seluruh masyarakat Semende yang 

memahami peran dari lembaga adat khususnya pemimpin adat Meraje. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah konsep dari gejala yang bervariasi yaitu objek 

penelitian. Variabel dapat diartikan sebagai gejala sesuatu yang akan menjadikan 

objek pengamatan (Sumadi Subyabrata, 1983:126). Variabel penelitian sering 
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dinyatakan sebagai factor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala-gejala 

yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

tunggal dengan focus penelitian pada faktor-faktor yang menyebabkan Bergesernya 

Peranan Meraje dalam masyarakat adat Semende di Dusun Pamasalak Pekon 

Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konsep dengan cara memberikan arti atau dengan menspesifikasi 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tertentu (Nasir, 1988:152). Sedangkan menurut Subyabrata definisi 

operasional variabel adalah definisi yang diambil berdasarkan sifat-sifat atau hal yang 

didefinisikan (Sumadi Subyabrata, 1983:83). 

 

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa yang 

dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan arti 

lebih spesifik tentang variabel yang kita teliti, agar variabel yang kita amati bisa 

diukur dengan jelas. Dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional 

variabel pada faktor-faktor bergesernya peranan Meraje dalam masyarakat semende 

di Dusun Pamasalak Pekon Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
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E. Informan 

Menurut Moleong, Informan adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan 

tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 1998:90) 

Menurut Spradley, ada beberapa kriteria dalam menentukan informan, agar data dapat 

diperoleh dengan lebih valid adapun kriteria tersebut meliputi: 

1. Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan lokasi penelitian, ditandai 

oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan. 

2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subyek mempunyai cukup informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta 

memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi (Spradley, 

1990: 57),. 

 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, penentuan informan dalam 

penelitian ini dilakukan secara purposive sample, dimana pemilihan informan dipilih 

secara sengaja berdasarkan kriteria tersebut.  

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh lebih banyak informasi mengenai Pergeseran 

Peranan Meraje maka penulis menggunakan informan. Informan dalam penelitian ini 

adalah orang yang memiliki kaitan langsung dan mengerti tentang Meraje. Supaya 

lebih terbukti informasinya, peneliti menetapkan informan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a) Individu yang bersangkutan merupakan Meraje itu sendiri.  

b) Individu yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai masalah 

yang akan diteliti.  
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c) Individu yang bersangkutan memiliki kesediaan dan waktu yang cukup. 

d) Individu yang bersangkutan telah berusia dewasa.  

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan adalah para tokoh tokoh masyarakat 

(tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat adat Semende) di Dusun 

Pamasalak Pekon Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang 

memahami tentang Peran dari Meraje. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat 

menggunakan teknik: wawancara (interview), angket (questionnaire), pengamatan 

(observation), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD) (Juliansyah 

Noor, 2012: 138). 

 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan dan seakurat 

mungkin, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu 

lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari 
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hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian/peristiwa, waktu dan perasaan (Juliansyah Noor, 2012: 140).  

 

Menurut Banister (dalam Haris Herdiansyah, 2012:132), observasi berasal dari 

bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan 

mengikuti berarti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang 

dituju. Sasaran yang tampak itulah yang disebut data atau informasi yang harus 

diamati dan dicatat secara langsung keadaannya di lapangan sehingga diperoleh data 

atau fakta yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap Pergeseran 

peranan Meraje dalam masyarakat adat semende di Dusun Pamasalak Pekon 

Sinarabaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

2. Angket 

Menurut Hadari Hawawi (1993:117) angket adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis 

oleh responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data pokok dalam penelitian 

ini. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket 

tertutup merupakan angket yang pilihan jawabannya telah disediakan, dan responden 

tinggal memilih jawaban yang sesuai (Faisal, 2007:51). 

 

Budi Koestoro dan Basrowi berpendapat angket tertutup yaitu angket yang jumlah 

item dan jawabannya sudah ditentukan, jadi responden tinggal memilihnya (Budi 

Koestoro dan Basrowi, 2006:415). Menurut Sugiyono, angket merupakan teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008:142).  

 

Data yang diperoleh melalui angket di uji dengan menggunakan uji persentase. Uji 

persentase tersebut dengan menggunakan  Rumus : P=  

Keterangan :  

P : Persentase 

F : Jumlah yang diperoleh 

N : Jumlah responden  

(Sutrisno Hadi, 1991:421) 

 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan 

daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Juliansyah Noor, 

2012: 138).  

 

Menurut Juliansyah Noor, bahwa: 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depht interview) adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewanwancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewanwancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatitif lama (Juliansyah Noor, 2012: 139). 

 

Dalam proses wawancara ini, peneliti melakukan wawancara terhadap para informan 

yang telah ditentukan kriterianya. Peneliti melakukan wawancara dengan cara 
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mendatangi para informan dan berbincang-bincang mengenai informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

 

4. Teknik dokumentasi  

Menurut Suharsimi Ari Kunto, bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Ari Kunto, 2011: 274). 

 

Menurut Koentjaraningrat, yang dimaksud teknik dokumentasi yaitu suatu metode 

atau cara mengumpulkan data-data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-

arsip dan juga termasuk juga buku,teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Koentjaraningrat, 1997:188) 

 

Menurut Basrowi dan Suwandi, bahwa dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap (Basrowi 

dan Suwandi, 2008: 158).  

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa teknik dokumentasi adalah suatu metode mengumpulkan data melalui sumber 

tertulis untuk mendapatkan informasi baik data tertulis maupun dalam bentuk 

gambar, foto, catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya yang memiliki hubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 
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5. Teknik Kepustakaan 

Teknik kepustakaan selain berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh 

dari lapangan, teknik ini juga bermanfaat untuk memahami konsep-konsep ilmiah 

maupun teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penelitian (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2011: 5).  

 

Menurut Koentjaraningrat, studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan 

perpustakaan, misalnya Koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen, dan 

sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997:8) 

 

Menurut Hadari Nawawi, teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara 

mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan 

mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Hadari 

Nawawi,2001:133) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa teknik kepustakaan 

adalah suatu cara yang digunakan seorang peneliti dalam mempelajari literatur-

literatur untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Teknik kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-

buku dalam usaha untuk memperoleh beberapa teori maupun argument yang 

dikemukakan para ahli terkait dengan masalah yang diteliti. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif. Menurut Milles dan Huberman proses analisa data kualitatif akan melalui 

proses sebagai berikut: 

 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara yang 

sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap 

reduksi data ini, peneliti akan memilah secara teliti data yang dapat dan tidak dapat 

dijadikan sebagai landasan utama sebelum disajikan dalam penelitian ini. Langkah-

langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data jumlah penduduk Dusun Pamasalak 

2. Memilah berdasarkan suku penduduk Dusun Pamasalak 

3. Penelitian difokuskan pada suku Semende Dusun Pamasalak 

 

2. Display (Penyajian Data) 

Untuk penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Secara teknis, 

data yang telah dipilih kemudian diorganisir ke dalam matriks yang akan disajikan 

dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil 

temuan dari kegiatan wawancara terhadap informan serta menampilkan dokumen 

sebagai penunjang data. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai 

berikut: 
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1. Mencari informasi Lembaga Adat khususnya peran dari seorang Meraje 

dalam masyarakat Semende. 

2. Mencari informasi mengenai Pergeseran  peran Meraje dalam masyarakat adat 

semende. 

3. Meneliti Sejauh mana Pergeseran peran Meraje dalam masyarakat adat 

semende terjadi. 

4.  Mendeskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran  peran 

Meraje dalam masyarakat adat semende. 

 

 

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Pada tahapan ini penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan 

verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data yang 

ada dapat teruji kebenarannya. Hasil wawancara (data) dari informan kemudian 

ditarik kesimpulannya (sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian) sehingga jelas 

maknanya. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini sebagai berikut: 

1. Menggabungkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh di lapangan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran  peranan Meraje 

dalam masyarakat adat semende di Dusun Pamasalak Pekon Sinarbaru 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

2. Menarik kesimpulan tentang pergeseran  peranan Meraje dalam masyarakat 

adat semende di Dusun Pamasalak Pekon Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. 
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