
 
III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Metode Yang Digunakan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana data yang muncul 

berwujud kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas dan juga menggunakan data-data 

yang berupoa rangkaian kata-kata. Seperti yang telah dikemukakan oleh Moch Nasir, (1988 : 63) 

bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah : Suatu metode dalam 

penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi atau suatu pristiwa masa 

sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.  

 
Dengan metode ini diharapkan dapat memaparkan atau menggambarkan atau menganalisa secara 

kritis objek atas permasalahan yang dibahas dengan sedapat mungkin berupaya menghubungkan 

antara dunia teori dengan kenyataan yang ada, yakni dengan cara mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka metodelogi adalah cara 

kerja dalam memahami salah satu objek yang menjadi sasaran untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan secara ilmiah. 

 
Pendapat lain mengatakan bahwa metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang secermat 

mungkin mengenai individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu. (Husen Sayuti, 1988 : 410). 

Menurut M. Ali (1987 : 247) Metode Deskriptif adalah : 

Metode Deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang 

sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menmpuh langkah-langkah 

pengumpulan, klasifikasi dan analisa pengolahan obyektif dalam suatu deskriptif. Sedangkan 



menurut Sumardi Surya Berata dalam buku metode penelitian menyatakan bahwa tujuan 

penelitian metode deskriptif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasiatau aderah tertentu. 

 
Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu cara 

yang digunakan dengan dalam penelitian ilmiah untuk menjawab atau memecahkan masalah 

menggunakan pemaparan dengan menafsirkan data yang ada. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :  

a) Membutuhkan objek yang akan diteliti,  

b) Perumusan masalah,                

c) Membatasi ruang lingkup penelitian sehingga tidak terjadi kesimpang siuran,         

d) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas,         

 e) Menganalisa data,  

f) Menyimpulkan data dari data yang diakui kebenarannya,      

g) Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis. 

 
B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel juga dapat diartikan sebagai 

pengelompokan yang logis dari dua atau lebih atribut (S. Margono, 1996:133). Variabel 

menunjukkan pada gejala, karakteristik, atau kedaan yang kemunculannya berbeda-beda pada 

setiap subjek (Mohammad Ali, 1992:26). Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96) 

 
Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa variabel adalah sesuatu yang dapat diukur 

dan menjadi inti dari penelitian, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 



tunggal yaitu : Proses / tatacara Ngakken anak pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa 

Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah. Variabel diuraikan dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Latar Belakang Ngakken Anak 

b. Tujuan Ngakken Anak 

c. Proses Ngakken Anak yang meliputi tiga Tahap yaitu : 

- Tahap Persiapan 

- Tahap Pelaksanaan 

- Tahap Penutup 

 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data   

Dalam usaha memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, maka akan 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya: 

 
1. Teknik Observasi 

untuk memperoleh data yang tidak tertulis menggunakan teknik observasi. Menurut Sutrisno 

Hadi (1981 : 149) Observasi adalah sebagai pengamat dan pencatat dengan sistematis fenomena 

yang diselidiki, dalam arti observsi tidak hanya terbatas pada pengamat yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung oleh sipeneliti. 

Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan ngakken anak pada 

masyarakat Lampung Pepadun, maka peneliti melakukan observasi di daerah yang memang 

mayoritas penduduknya Lampung Pepadun yaitu lebih tepat lagi masyarakat Lampung Pepadun, 



Lampung Abung Buwai Unyi di Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung 

Tengah agar penulis  memperoleh satu gambaran yang nyata dan lengkap. 

 
2. Teknik Wawancara 

Teknik Wawancara menurut Kartini Kartono (1990 : 171) adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan tentang dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 

 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk 

berkomunikasi langsung dengan responden yaitu masyarakat Buyut, tokoh-tokoh adat, tokoh-

tokoh masyarakat yang ada mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Proses Ngakken Anak 

Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Lampug Tengah. 

 
3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumenter atau Studi Dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, pendapat dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. (S. Margono, 1996 : 181) 

 
Dari pendapat diatas dapat diambil inti sari bahwa cara pengumpulan data melalui peningalan 

tertulis seperti arsip-arsip disebut teknik dokumentasi. Data yang diperoleh melalui teknik ini 

berupa monografi daerah yang diteliti yang berisi tentang luas wilayah, kependudukan, dan lain-

lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari kantor Desa Buyut 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 



 
4. Teknik Kepustakaan 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis 

menggunakan teknik kepustakaan atau studi literatur. 

Menurut Koentjaraningrat (1983 : 420) bahwa teknik kepustakaan adalah merupakan cara 

pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, 

buku-buku, majalah, naskah, catatan, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. 

 
Dalam teknik kepustakaan ini penulis mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti yaitu yang menyangkut masalah Proses Ngakken Anak Pada 

Masyarakat Lampung Pepadun. Hal ini penulis lakukan agar terhadap kesamaan antara peneliti 

dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat dipergunakan sebagai 

landasan yang dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan. 

 
Dengan teknik kepustakaan ini penelitian berusaha memperoleh data dengan menelaah buku-

buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

 
D. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analis data kualitatif.  Analisis data merupakan salah satu 

langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan 

data yang diperoleh akan menuntun peniliti ke arah temuan ilmiah. Maksud utama analisi data 

ialah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa 

dikomunikasikan dengan orang lain. 

 
Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka langkah selanjutnya 

adalah mengolah data dengan menganalisa data, mendeskripsikan serta mengambil kesimpulan. 



Untuk menganalisa data ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena berupa catatan serta 

pemaknaan terhadap dokumen dan berupa keterangan-keterangan. 

 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh arti dari data yang diperoleh melalui 

penelitian kualitatif, data bermuatan kualitatif diantaranya berupa catatan lapangan serta 

pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan (Mohammad Ali, 1992:171) 

 
Berdasarkan pendapatkan diatas langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam kaitannya 

dengan analisis data kualitatif ialah sebagai berikut : 

1. Penyusunan Data 

Penyusunan data dilakukan untuk mempermudah menilai data apakah data yang 

dikumpulkan sudah memadai atau belum. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data merupakan usaha untuk menggolong-golongkan data yang didasarkan 

pada kategori yang dibuat oleh peneliti. 

3. Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah sehingga sistematis, jelas dan mudah di 

fahami. 

4. Penapsiran dan Penyimpulan 

Setelah ketiga hal tersebut dilakukan, maka tahap berikutnya adalah penafsiran, 

penafsiran dilakukan untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data, kemudian 

setelah itu menarik kesimpulan untuk menentukan hubungan antara variabel yang satu 

dengan yang lain. 

 
 



 
Dalam penelitian ini analisa yang penulis lakukan adalah analisa kualitatif, yang merujuk pada 

pengumpulan data yang penulis peroleh dengan teknik survey kelokasi, wawancara, mengumpul 

literatur, selanjutunya data disusun kemudian di interprestasikan dan didiskripsikan, langkah-

langkah akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang merupakan hasil kegiatan penelitian 

penulis. 
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