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III.  METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode yang Digunakan 

Dalam melakukan kegiatan ilmiah terdapat suatu metode yang harus dipakai oleh 

penulis, metode yang tepat dan sistematis sebagai suatu penentu ke arah 

pemecahan masalah. Metode adalah cara yang sebaiknya harus ditempuh untuk 

mencapai tujuan. Metode penelitian adalah suatu yang berkenaan dengan cara-

cara atau alat yang dipakai dalam proses penelitian. 

 

Metode Deskriptif 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

teknik data kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian ilmiah yang 

ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada sekarang dan pelaksanaannya 

tidak terbatas kepada pengumpulan data, tetapi juga meliputi pada analisis dan 

intepretasi data. (Winarno Surachmad, 1982:131) 

 

Menurut Muhammad Ali, metode deskriptif digunakan untuk berupaya 

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi 

sekarang, yang dilakukan dengan langkah-langkan pengumpulan data, mambuat 

kesimpulan tentang suatu keadaan secara obyektif dalam deskritif situasi. 

(Muhammad Ali, 1992 : 26 ). 
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Menurut Husin Sayuti yang mengatakan metode deskriptif adalah memberikan 

gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, seringkali juga arah penelitian dibantu oleh adanya untuk 

mempertegas hipotes-hipotes, sehingga akhirnya dapat membantu dalam 

pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama  ( Husin Sayuti, 1989 : 41 ). 

 
 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif 

adalah suatu cara yang dipergunakan dalam penelitian untuk memecahkan suatu 

permasalahan secara sistematis. Sebelumnya terlebih dahulu di adakan 

pengumpulaan, pengklasfikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada serta 

membuat kesimpulan dengan tujuan gambaran secara obyektif. 

 
Langkah- langkah metode deskritif adalah sebagai berikut : 

1.  Mendefinisikan dengan jelas dan spesifikasikan tujuan yang akan dicapai, 

fakta- fakta dan sifat apa yang perlu dikemukakan. 

2.  Merencanakan cara pendekatannya, bagaimana cara pengumpulan data, 

penentuan sampel, alat dan teknik observasi yang perlu dibuat.  

3.  Pengumpulan data 

4. Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis. 

 

Dalam hal ini penulis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan bahwa metode deskriptif digunakan dalam penelitian nonhipotesis 

sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis ( Suharsimi 

Arikunto  2002 : 71 ). 
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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 adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

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

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa variabel suatu yang dapat 

diukur dan menjadi inti dalam penelitian, dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan penulis adalah variabel tunggal yaitu analisis hubungan sosial budaya 

antara penduduk pendatang dengan penduduk asli di Desa Bagelen Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Terdiri dari tingkat pendidikan, mata 

pencarian, kesenian, dan interaksi antara suku Jawa dan suku Lampung. 

 
  
C. Definisi operasional Variabel 

 
Menurut Masri Singarimbun definisi operasional variabel adalah unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau 

memberikan petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel   

(Masri Singarimbun 1989 : 62 ). 

 
 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah melihat hubungan sosial 

budaya antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, pendidikan, mata 

pencarian, kesenian dan upacara-upacara adat.  
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D. Populasi dan Sampel. 

 
1. Populasi. 

 
Populasi adalah semua individu untuk semua siapa kenyataan-kenyataan yang 

diperoleh dari sampel hendaknya digeneralisasikan ( Husin Sayuti, 1989 :72 ). 

 
 
Di Desa Bagelen, terdapat 1856 kepala keluarga. Sesuai dengan tema penelitian 

ini mengenai analisis hubungan sosial budaya antara penduduk asli dengan 

penduduk pendatang di desa Bagelen Kecamatan Gedong-Tataan, maka yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Bagelen 

Kecamatan Gedong-Tataan Kabupaten Pesawaran  yang terdiri dari Lima desa 

dengan jumlah kepala keluarga keseluruhan  1856 KK. 

 
 
Tabel 1. Data Kepala Keluarga Perdesa 
 
No Nama Desa Jumlah KK 
 1. Bagelen I 410 KK 
 2.  Bagelen II 374 KK 
 3.  Bagelen III 384 KK 
 4. Bagelen IV 219 KK 
 5. Bagelen V 469 KK 
        Jumlah 1856 KK 

Sumber : Data Primer, Tahun 2009    
 

 
2. Sampel. 

 
Menurut Suharsini Arikunto untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian 

apa bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, selanjutnya 
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subyeknya lebih besar dari 100 maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % 

atau lebih ( Suharsimi Arikunto, 1989 : 107 ).  

 
Dari pendapat tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah 185 kepala 

keluarga yang merupakan 10 % dari seluruh kepala keluarga  di desa Bagelen 

yang berjumlah 1856 kepala keluarga. 

 
 
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian  

No Nama Desa Jumlah populasi KK 10 % Sampel  

 1.  Bagelen I 410 KK 41,0 41 
 2.   Bagelen II 374 KK 37,4 37 
 3. Bagelen III 384 KK 38,4 38 
 4.  Bagelen IV 219 KK 21,9 22 
 5. Bagelen V 469 KK 46,9 47 
       Jumlah  1856 KK 185.6 185 

Sumber : Data Primer, Tahun 2009    
 
 
 
F. Teknik pengambilan Sampel. 

 
Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang 

diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Menurut Singarimbun dan 

Effendi terpilihnya tiap satuan elementer populasi kedalam sampel benar-benar 

merupakan faktor kebetulan, bebas dari subyektifitas dari orang lain ( Effendi 

1987 : 156 ). 
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G. Teknik Pengumpulan Data. 

 

a. Teknik Kepustakaan. 

Teknik kepustakaan yakni teknik mempelajari buku-buku yang mempunyai 

relevansi dengan masalah yang diteliti sehinggga dapat memperkaya analisa 

terhadap pemecahan masalah ( Koentjaraningrat, 1983 : 81 ). 

 
Dengan teknik kepustakaan ini peneliti berusaha memperoleh data dengan 

menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

b. Teknik Observasi.  

 

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (S. Margono, 1996 : 

158 ).   

 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tentang hubungan sosial 

budaya antara penduduk pendatang dengan penduduk asli di desa Bagelen. 

 

c.   Teknik Dokumentasi 

 
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,  

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).  
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Dari pendapat di atas dapat diambil intisari bahwa cara pengumpulan data melalui 

peninggalan 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 Bagelen.  

 
 
d. Teknik Wawancara. 

 
Moh. Nazir menjelaskan definisi wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara sang penjawab dan pewawancara dengan menjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan  panduan wawancara ( Moh. Nazir 1985: 234). 

 
 
Teknik wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian yang berupa 

jawaban pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti, yaitu untuk 

mengetahui hubungan sosial budaya antara penduduk pendatang dengan  

penduduk asli di desa Bagelen.  

 
 
H. Teknik Pengolahan Data 

 
Setelah data terkumpul maka data itu diolah dengan tahap sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu tahap pemeriksaan kembali data yang diperoleh untuk 

mengantisipasi terjadinya kesalahan kekeliruan dalam proses 

pengumpulan datanya. 
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2. Koding, yaitu tahap pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden 

dengan memberikan kode pada setiap jawaban. 

3. Tabulasi, yaitu tahap dimana jawaban yang telah diperoleh setelah melalui 

tahap editing dan koding, kemudian dibuat dalam bentuk tabel-tabel 

perhitungan dalam rangka memudahkan analisis datanya. 

 

I. Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik, yaitu dengan mengambil fenomena-fenomena tentang hubungan sosial 

budaya pada masyarakat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong-Tataan Kabupaten 

Pesawaran. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu data diseleksi dengan cara 

menginterpreasi atau menafsirkan hasil data pada responden. Data tersebut lalu 

dipisahkan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini data 

yang diolah kemudian dianalisa, dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan 

induktif, yaitu cara berpikir didasarkan pada fakta-fakta yang sifat khusus yang 

kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum dan ditungakan dalam bentuk 

tulisan yang mudah dipahami.  
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