
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode yang digunakan 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Menurut Ridjal, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau 

membangun proposisi serta menjelaskan makna dibalik sebuah realita (Ridjal dalam 

Bungin, 2001: 82).  

Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai 

organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskrisikan bagian permukaan dari 

sampel besar dari sebuah populasi (Denzin dan Lincoln dalam Hardiansyah, 2012: 7). 

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata atau 

kalimat, gambar-gambar serta penjelasan tentang data hasil penelitian. 

Berdasarkan alasan tersebut, metode ini dianggap relevan untuk digunakan dalam 

penelitian ini karena dapat memberikan gambaran keadaan objek yang ada pada masa 

sekarang yang diperoleh dari penelitian. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 

membuat sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur, memiliki jumlah penduduk 6.063 jiwa yang terbagi 

dalam 2.204 Kepala Keluarga (KK). Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur secara wilayah dibagi dalam 11 Dusun/ 

Rukun Warga (RW)  dan 11 Rukun Tetangga (RT). 

Lokasi ini dipilih karena di Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur mayoritas masyarakatnya adalah adat Jawa, sehingga 

peneliti dapat melihat fakta dan realitas yang akan ditelitinya pada masyarakat yang 

memang memiliki karakteristik tersebut. 

Selain itu lokasi penelitian juga adalah tempat kelahiran penulis dengan harapan 

penulis akan dapat lebih mudah melakukan penelitian karena secara verbal penulis 

dapat berkomunikasi dengan para informan yang rata-rata berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Jawa. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Peter Hagul dan Chris Maning menjelaskan bahwa 

variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai (Peter Hagul dan Chris 

Maning dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 48). 

Dengan demikian variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian terhadap 

data yang diamati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
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tunggal yakni arti sesajen dalam perkawinan adat Jawa di Dusun II Desa Mataram 

Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

D. Teknik Penentuan Informan  

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 peneletian ini kriteria informan yang diambil adalah: 

1) Sesepuh adat yang bertugas memberikan informasi tentang perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam hidangan sesajen serta memimpin jalannya pelaksanaan 

perkawinan adat Jawa di Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur. 

2) Tokoh masyarakat yang sering berpartisipasi dalam pembuatan sesajen dalam 

pelaksanaan perkawinan adat Jawa di Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 
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3) Warga masyarakat yang masih menggunakan sesajen dalam pelaksanaan 

perkawinan adat Jawa di Dusun II Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram 

Baru Kabupaten Lampung Timur. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena alat 

ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan data itu 

berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang digunakan, sesuai 

dengan metode yang dipilih dalam proses pengumpulan data. Untuk memperoleh data 

yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Secara singkat observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pecatatan. 

Secara sistematis terdapat unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam 

objek penelitian, dan unsur-unsur yang tampak itulah yang disebut data atau 

informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan 

sehingga diperoleh data atau fakta yang berhubungan dengan masalah yang 

dikaji (Sugiono, 2011: 309). Disini peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Dusun II Desa 

Mataram Baru. 
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2. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara langsung dengan 

informan mengenai pokok bahasan penelitian (Sugiono, 2011:316).  

Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara dengan tujuan mendapatkan keterangan secara mendalam dari 

permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini dilakukan 

melalui berbincang-bincang secara langsung atau berhadapan muka dengan 

yang diwawancarai. 

Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan pernyataan yang 

diperlukan. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam diharapkan 

akan diperoleh data mengenai keadaan sosial yang nyata dan mendapat 

gambaran lebih jelas guna mempermudah dalam analisa data 

selanjutnya.dalam proses wawancara mendalam ini, peneliti melakukan 

wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan kriterianya. Peneliti 

melakukan wawancara dengan mendatangi informan dan berbincang-bincang 

dengan informan mengenai informasi yang dibutuhkan. 

3. 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).  
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Maka berdasarkan pendapat tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

berdasarkan dokumentasi yang ada berupa catatan, buku, transkip, dan 

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara kualitatif, yang menjelaskan, 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat 

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh 

dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Milles dan Huberman (Emzir, 2011:129), 

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 kemudian mengelompokkan informasi yang 

diperoleh sebelum disajikan dalam penelitian ini. Informasi dari setiap informan 

dipilih dan dipisah-pisahkan berdasarkan pokok permasalahan masing-masing. 

 

2. Display (Penyajian Data) 

Untuk penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Secara teknis, 
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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. Dalam proses penyajian data ini, peneliti menyajikan secara 

tekstual dimana hasil dari penelitian yang diperoleh dan pemilihan data-data 

dijabarkan atau dideskripsikan secara mendalam untuk menerangkan hasil penelitian 

secara lebih ringan dan mudah dipahami. 

 

3. Verifikasi (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. Dalam analisa hasil penelitian ini, peneliti melakukan 

penyimpulan dengan cara menjelaskan setiap bagian-bagian penting dari setiap 

pembahasan dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. 
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