
III. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian metode sangat diperlukan karena merupakan faktor penting

untuk memecahkan masalah yang turut menentukan suatu keberhasilan penelitian.

Winarno Surakhmad menjelaskan bahwa metode adalah cara utama yang

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkai

hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu. (Surakhmat, 1982 : 121).

Menurut  Husin Sayuti metode merupakan cara kerja untuk dapat memehami

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. (Sayuti, 198 : 32)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode merupakan

cara kerja atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam

penelitian.

A. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif

survei. Pengertian penelitian survei sangat bervariatif. Budi Koestoro dan Basrowi

mengutip pendapat Nazir yang memberi penjelasan bahwa penelitian survei

sebagai model penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang

institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah.

(dalam Koestoro dan Basrowi, 2006 : 98)



Menurut Nawawi pengertian survei adalah sebagai berikut :

survei pada dasarnya tidak berbeda dengan research (penelitian).
Pemakaian kedua istilah ini kerap kali hanya dimaksudkan untuk
memberikan penekanan mengenai ruang lingkup. Research memusatkan
diri pada salah satu atau beberapa aspek dari obyeknya, sedangkan survei
bersifat menyeluruh kemudian akan dilanjutkan secara mengkhusus pada
aspek tertentu bilamana diperlukan studi yang lebih mendalam. Oleh
karena itu, hasil survei sering dipergunakan untuk menyusun suatu
perencanaan atau menyempurnakan perencanaan yang sudah ada. Di
samping itu, suatu survei pada dasarnya tidak sekedar bertujuan
memaparkan data tentang obyeknya, akan tetapi juga bermaksud
menginterpretasikannya dan membandingkannya dengan ukuran standar
tertentu yang sudah diterapkan. (Nawawi, 1993 ; 65)

Muhammad Ali berpendapat bahwa penelitian survei merupakan suatu cara

mengadakan penelitian yang dilakukan  terhadap sekumpulan obyek yang cukup

banyak dalam suatu jangka tertentu. (dalam Koestoro dan Basrowi, 2006 : 99)

Menurut Faisal, survei merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang

ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok.(dalam Koestoro dan

Basrowi, 2006 : 99)

Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode survei adalah

metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang bertujuan

untuk memaparkan data tentang objeknya baik tentang institusi sosial, ekonomi,

atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Metode penelitian survei yang

dimaksud dalam penenitian ini adalah metode yang dilakukan untuk memperoleh

gambaran sikap masyarakat Desa Ambarawa mengenai Perkawinan di Bulan

Suro.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel



1. Variabel Penelitian

Menurt Budi Koestoro dan Basrowi, variabel penelitian adalah konsep yang dapat

diukur dan mempunyai variasi nilai. (Koestoro & Basrowi, 2006 : 415).

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah obyek suatu penelitian

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (Arikunto, 1986 : 91)

Denagn demikian variabel adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian penelitian

yang dapat diukur dan dapat memiliki bermacam-macam nilai.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Adapun

pengertian dari variabel tunggal adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki

berbagai aspek atau koloni di dalamnya, yang berfungsi mendominasi dalam

kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan lainyya. (Nawawi, 1996:58)

Berdasarkan pengertian dari variabel tunggal di atas, maka variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Sikap masyarakat terhadap perkawinan di

bulan Suro di Desa Ambarawa.

2. Definisi Operasional Variabel

Setelah menentukan variabel yang digunakan dalam penelitian, maka variabel

tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Menurut Budi Koestoro dan

Basrowi definisi operasional variabel adalah suatu konsep sehingga dapat diukur,

dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau property yang ditunjukkan

oleh konsep, dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat

diamati dan dapat diukur. (Koestoro & Basrowi, 2006:207)



Berdasarkan pendapat di atas, maka definisi operasional variabel adalah devinisi

yang memberikan arti atau menspesifikasikan suatu kegiatan sehingga obyek yang

diteliti dapat diamati dan diukur dengan jelas. Maka definisi operasional variabel

dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat yaitu masyarakat yang tinggal di

desa Ambarawa kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terhadap

Perkawinan di bulan Suro.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi sering diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian. Hadari Nawawi

menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai

test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik

tertentu di dalam suatu penelitian. (Arikunto, 1998 : 115 & Nawawi, 1993 : 141)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah

keseluruhan jumlah kepala keluarga yang bertempat tinggal di desa Ambarawa

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yaitu berjumlah 1.306 KK, dengan

rincian pada tebel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Ambarawa

No Nama Dusun Populasi  (KK)

1 Dusun I 398 KK

2 Dusun II 456 KK



3 Dusun III 452 KK

Jumlah 1.306 KK

Sumber: Data Monografi Desa Ambarawa tahun 2012

2. Sampel

Tidak semua populasi dalam penelitian ini akan diselidiki, tetapi hanya sebagian

dari populasi yang biasanya disebut dengan sampel. Sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti Hadari Nawawi berpendapat bahwa sampel diartikan

sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu

penelitian. (Arikunto, 1998 :  117 & Nawawi, 1993 : 144).

Untuk pengambilan sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi

Arikunto bahwa:

-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 maka
lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian
populasi. Selanjutnya apabila subyeknya besar dapat diambil antara 10% -
15% atau 20%-
( Arikunto, 1987 : 107)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil

sebanyak 10% dari jumlah populasi yang ada. Sehingga sample yang diperoleh

adalah 10% x 1306 = 130,6 jumlah tersebut dibulatkan menjadi 131 kepala

keluarga. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik sampel acak sederhana yang menurut Singarimbun

(1987:156) terpilihnya tiap satuan elementer populasi ke dalam sampel benar-

benar merupakan faktor kebetulan, bebas dari subyektif dari orang lain.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sampel acak sederhana

adalah sebuah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehgingga tiap unit

penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai



sampel. Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 131 KK dengan

rincian pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah sampel masyarakat di desa Ambarawa

No Nama Dusun Sampel

1 Dusun I 40

2 Dusun II 46

3 Dusun III 45

Jumlah 131

D. Teknik Pengumpulan Data

Gambaran penelitian dalam sebuah penelitian akan lebih jelas apabila ditunjang

oleh alat-alat yang tersedia. Data yang didapat dalam penelitian merupakan

perwujudan dari informasi untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu

peristiwa, oleh karenanya diperlukan tekni untuk mendapatkan data tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  beberapa cara yaitu

sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dapat diartikan sebagai  pengamatan yang dilakukan secara

sengaja dan sistematis mengenei fenomena social dengan gejala-gejala yang

tampak pada objek penelitian yang kemudian dilakukan pencatatan . Teknik ini

dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan secara langsung

terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Angket



Angket merupakan teknik pengumpulan data pokok dalam penelitian ini. Angket

atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulus kepada responden untuk

dijawabnya. (Sugiyono, 2011 : 142). 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.

(Koestoro & Basrowi, 2006 : 175). Jadi, dengan menggunakan angket tertutup,

responden tinggal memilih jawaban  dengan cara memberikan tanda centang pada

alternatif jawaban yang tersedia.

3. Wawancara

Cara pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara  adalah salah

satu teknik pengumpulan data, merupakan suatu cara yang digunakan seseorang

untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau

pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan cara bercakap-cakap

berhadapan muka dengan orang itu. (Koentjaraningrat, 1997:162).

Wawancara yang digunakan bersifat bebas terarah yaitu wawancara tanpa daftar

pertanyaan, hanya menggunakan suatu pedoman yang berisikan garis-garis besar

pokok masalah yang hendak dan ingin diperoleh informasinya.



Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dengan menggunakan data dengan tujuan

untuk memperkuat hasil penelitian dan memperoleh informasi yang obyektif.

Wawancara dilakukan setelah responden mengisi angket. Wawancara digunakan

untuk menambah informasi yang belum diperoleh dari angket.

4. Kepustakaan

Teknik kepustakaan digunakan untuk mendapatkan berbagai konsep dan

informasi yang bersifat teoritis melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

untuk mendapatkan informasi secara lengkap yang berkaitan dengan perkawinan

di bulan Suro dan yang berkenaan dengan masalah persepsi masyarakat. Teknik

kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan data dari

internet yang memberikan informasi mengenai prasasti dan juga yang berkaitan

dengan penelitian ini.

E. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Dan

analisia data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif

melalui persentase. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto

(2000:244) pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu

yang dipersentasekan dan disajikan tetap merupakan persentase. Akan tetapi

kadang-kadang sesudah sampai kepersentase kemudian ditafsirkan dengan

kalimat yang bersifat kualitatif. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif

dengan persentase.



Adapun rumus yang digunakan  dalam penelitian ini, adalah :

P =
N

F
x 100%

Keterangan :

P = Persentase

F = Jumlah jawaban seluruh item

N = Jumlah perkalian antara item dengan responden


