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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Yang Digunakan 

 

Metode merupakan faktor penting bagi seorang peneliti untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi, karena selain menjelaskan garis-garis yang cermat juga 

menentukan hasil suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. 

 

1. Metode Deskriptif 

 

Metode deskriptif secara harfiah dapat diartikan sebagai penelitian yang dimaksud 

untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. 

 

Metode deskriftif adalah metode yang digunakan untuk penelitian ilmiah yang 

diajukan pada pemecahan masalah yang ada sekarang dan pelaksanaannya tidak 

terbatas kepada pengumpulan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang 

arti data (Winarno Surahmad, 1986 : 131) 

 

Metode deskriptif menurut Mely G. Tan, yang dikutip oleh Koentjaraningrat yaitu 

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala 

dan gejala lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1983 : 42). 
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Sedangkan menurut Mohammad Ali metode deskriptif digunakan untuk berupaya 

memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang, 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, 

analisis, pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan. Dengan tujuan 

utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan scara obyektif 

dalam suatu situasi. (Mohammad Ali, 1982 ; 120) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk meneliti suatu obyek dalam memecahkan masalah 

yang ada dengan cara  pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data, 

membuat kesimpulan dan laporan dari fakta-fakta yang ada pada masa sekarang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. Lokasi ini dipilih karena di Pekon Sumber Agung mayoritas 

masyarakatnya adalah suku Lampung, sehingga peneliti dapat melihat fakta dan 

realitas yang akan ditelitinya pada masyarakat yang memang memliki 

karakteristik tersebut. Dari mayoritas suku Lampung yang ada di Pekon Sumber 

Agung ini, sebagian besar masyarakatnya juga masih melakukan upacara 

Bulangekh sesuai adat Lampung. 

 

Lokasi ini dipilih selain karena mayoritas penduduknya adalah suku Lampung, 

juga karena Pekon Sumber Agung merupakan Pekon satu daerah tempat tinggal 

penulis dengan harapan penulis akan lebih mudah melaksanakan penelitian karena 
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kedekatan emosional dan karena itu penulis dapat berkomunikasi dengan para 

informan yang rata-rata berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Lampung. 

 

C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

 

1. Variable Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian, variable merupakan suatu yang sangat penting. Karena 

dengan variable ini kita akan dapat lebih fokus pada apa yang menjadi objek 

penelitian kita sehingga akan lebih mempermudah cara kerja. Variable adalah 

obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1989 : 91). Variable dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang akan menjadi obyek penelitian sering pula ditanyakan variable penelitian itu 

sebagai factor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti 

(Sumadi Suryabrata, 1983 : 79). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan variable penelitian adalah 

segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan dalam penelitian. Adapun 

variable dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi Bulangekh dalam 

masa kehamilan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi oprasional variable adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang di definisikan yang dapat diamati (Sumadi Suryabrata, 1983 : 76). 

Sedangkan menurut Masri Singaribun Definisi oprasional variable adalah unsur 
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penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel atau dengan 

kata lain semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur variabel (Masri 

Singarimbun, 1989 : 46) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, definisi oprasional variable merupakan definisi 

yang menspesifikasikan suatu kegiatan yang sehingga objek yang akan diteliti 

dapat diukur dan diamati dengan jelas. Adapun definisi oprasional variable dalam 

penelitian ini adalah rangkaian proses pelaksanaan tradisi Bulangekh dalam masa 

kehamilan pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Sumber Agung 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, diharapkan dengan 

adanya penggunaan teknik-teknik tertentu yang sistematis dan standar akan dapat 

memperoleh data-data yang dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dari 

peneliti yang direncanakan. Agar peneliti mendapat data-data yang akurat dan 

relevan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara : 

 

1. Tekik Observasi Partisipan 

 

Teknik observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara lansung terhadap objek yang diteliti atau daerah 

lokasi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan permasalahan (Nasution, 1996:107), sedangkan menurut 
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nawawi observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Nawawi, 1991:100). 

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa observasi adalah pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan serta pencatatan lansung secara secara sistematik 

terhadap suatu gejala pada objek penelitian. Dengan menggunakan teknik 

observasi ini penulis dapat memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan 

yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan Bulangekh dan dapat 

mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

2. Teknik Wawancara 

 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam kegiatan penelitian tertentu. Teknik ini mencoba untuk mendapatkan 

informasi mengenai objek penelitian sumber responden dengan cara bercakap-

cakap secara berhadapan (koentjaraningrat, 1997 : 162). Teknik adalah untuk 

mencari keterangan secara lengkap. Adapun wawancara ini terbagi menjadi dua 

macam yaitu wawancara terarah dan tidak terarah.  

 

Wawancara terarah adalah pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu dalam bentuk 

daftar pertanyaan-pertanyaan. Jawaban yang diharapkan sudah dibatasi dengan 

yang relevan saja dan diusahakan agar informan tidak melantur kemana-mana. 

Wawancara tidak terarah biasanya dilakukan pada awal penelitian, karena dengan 

memberikan keterangan-keterangan yang tidak terduga yang tidak dapat kita 

dapatkan dan ketahui jika kita menanyakan dengan wawancara terarah. 
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1.1. Informan  

 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki kaitan lansung dan juga 

mengerti tentang Bulangekh. Informan diambil berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Menurut keraf persyaratan seorang informan adalah: 

“Dalam memilih seorang informan tidak boleh asal saja. Informan diperoleh 

berdasarkan beberapa kriteria yang berhubungan dengan lapangan 

penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki andalan esensial untuk 

mewakili kelasnya dalam kelompok masyarakat tersebut. Seorang informan 

harus mencerminkan cara bahasanya, disamping kenyataan ia memiliki ciri-

ciri personal yang diterima” (Gorys, 1996:157). 

 

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Orang yang bersangkutan merupakan Tokoh masyarakat atau tokoh adat 

penduduk setempat. 

2. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3. Orang yang bersangkutan memiliki kesediaan dan waktu yang cukup. 

4. Orang yang bersangkutan memahami dan memiliki pengetahuan mengenai 

objek yang diteliti.  

 

Tokoh adat disini dimaksudkan adalah orang yang dianggap memahami secara 

mendalam tentang adat istiadat Ulun Lampung khususnya Lampung Saibatin yang 

ada di Pekon Sumber Agung. Tokoh adat yang di tunjuk disini adalah mereka 

yang benar-benar mengetahui tentang Bulangekh yang ada di Pekon Sumber 

Agung. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari si pelaku Bulangekh dengan 

cara meminta mereka menceritakan pengalaman dan hal-hal yang mereka ketahui 

tentang Bulangekh. 
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Dengan menggunakan informan, maka peneliti memilih beberapa individu sebagai 

informan yang relevan terkait dengan fenomena yang diamati, yaitu antara Tokoh 

Adat atau orang yang dituakan atau dianggap mengerti oleh masyarakat dengan 

Dukun sebagai pemimpin dalam pelaksanaan upacara Bulangekh dan masyarakat 

yang melaksanakan upacara Bulangekh itu sendiri.  

 

Prosedur pemilihan sampel itu sendiri melalui tiga tahapan, yaitu: 1) pemilihan 

sampel awal (informan kunci), 2) pemilihan sampel lanjutan, 3) menghentikan 

pemilihan sampel lanjutan jika sudah tidak terdapat variasi informasi, dimana 

dalam melaksanakan ketiga tahapan ini umumnya menggunakan teknik snowball 

sampling (Burhan Bungin, 2007: 54). 

 

Dalam penggunaan teknik snowball sampling ini peneliti memilih informan awal 

yakni Tokoh Adat yang selanjutnya dari Tokoh Adat yang merupakan informan 

awal ini, mereka akan menunjuk kepada individu lain yang cocok dijadikan 

informan lanjutan, begitu seterusnya hingga tidak lagi terdapat variasi informasi 

(jenuh). Dengan demikian, pada penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah 

sampel (Burhan Bungin, 2007: 53). 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen, agenda, dan lain sebagainya ( Arikunto, 1989 :188). 
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Menurut Handari Nawawi mengatakan bahwa dokumentasi merupakan cara atau 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama tentang arsip-arsip dan 

termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan 

(Nawawi ,1991 :133). Maka berdasarkan pendapat diatas peneliti mengadakan 

penelitian berdasarkan dokumentasi yang ada berupa catatan-catatan, buku yang 

berhubungan dengan upacara Bulangekh.  

 

4. Studi Pustaka 

 

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti untuk memperoleh data yang berasal dari literatur-literatur. Literatur-

literatur tersebut tidak hanya berupa buku-buku saja, tetapi juga dapat berasal dari 

sumber bacaan lain yang dapat menunjang penelitian. 

 

Menurut Mestika Zed, apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga 

disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. 

 

Ciri-ciri studi pustaka : 

a. Peneliti berhadapan lansung dengan teks atau angka, bukan pengetahuan 

lansung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian-kejadian atau benda-

benda lainnya. 

b. Data pustaka bersifat siap pakai artinya sudah ada diperpustakaan. 

c. Data umumnya adalah data sekunder. 

d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. (Mestika Zed, 2004 : 4). 
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E. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data kualitatif. Menurut Mohamad Hasyim “Teknik analisis data adalah 

serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan 

menjadi seperangkat hasil baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun 

dalam bentuk kebenaran hepotesa” (Mohamad Hasyim, 1982: 41) 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan data 

2. Klasifikasi data 

3. Pengolahan data 

4. Penafsiran atau penyimpulan (Mohammad Ali, 1985 ; 152). 

 

1. Penyusuanan Data 

Penyusunan dimaksudkan untuk memperoleh dalam menilai apakah data yang 

dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan apakah data yang dikumpulkan 

itu berguna atau tidak, hal ini perlu adanya seleksi dan penyusunan. 

 

2. Klasifikasi Data 

Dimaksudkan sebagai usaha menggolongkan data berdasarkan pada kategori yang 

dibuat. 

 

3. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh maka di seleksi kemudian diatur dengan menggunakan 

data kualitatif.  
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4. Penafsiran atau Penyimpulan 

Setelah ketiganya selesai maka selanjutnya menyimpulkan dengan mengubungkan 

dan mempertemukan antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga 

menjadi makalah yang baik. 
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