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III.METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk membuat pecandraan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi

(Sumadi Suryabrata, 2012: 75).Pendapat lain mengatakan, metode deskriptif dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang,

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif

memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana

keadaan sebenarnya (Hadari Nawawi, 1993: 73).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode

penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada situasi

sekarang, yang dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi, analisis,

pengolahan data dan membuat kesimpulan, dengan tujuan untuk membuat

gambaran tentang suatu keadaan yang diselidiki secara obyektif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau sering juga disebut batasan terhadap apa yang menjadi

permasalah dan yang akan diteliti oleh peneliti.
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Masalah dalam penelitian kualitatif yaitu fokus yang memberikan kemudahan

untuk membatasi memperoleh data yang dibutuhkan di lapangan. Fokus penelitian

dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan latar penelitian, hal ini yang

menyebabkan fokus penelitian menjadi sangat penting untuk mengarahkan

penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pelaksanaan tradisi Mitoni pada masyarakat Jawa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan. Desa Marga Kaya memiliki luas wilayah 501 Hektar (Ha),

dengan jumlah penduduk 3090 jiwa yang terbagi dalam 819 Kepala Keluarga

(KK), Desa Marga Kaya secara wilayah dibagi dalam 4 Dusun, yaitu Dusun I

Marga Kaya, Dusun II Marga Kaya, Dusun III Marga Kaya, dan Dusun IV Marga

Kaya. Mayoritas masyarakat Desa Marga Kaya 99% adalah suku Jawa (Data

Monografi Desa). Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi ini dan diharapkan,

karakteristiknya akan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dengan melihat kondisi

kultural di dalam masyarakat Desa Marga Kaya ini.

Selain karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat Jawa, di Desa Marga

Kaya ini, merupakan tempat kelahiran penulis yang diharapkan penulis akan

menemui kemudahan dalam melakukan penelitian karena terdapat kedekatan

emosional dengan para warganya yang memang menggunakan bahasa Jawa

sebagai bahasa sehari-hari.
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian bisa diartikan sebagai objek yang akan diteliti, yang dalam

penelitian ini variabel penelitiannya adalah tradisi Mitoni dalam masyarakat Jawa

di Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Variabel sendiri diartikan sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam

nilai. Variabel-variabel ilmu-ilmu sosial berasal dari suatu konsep yang perlu

diperjelas dan diubah bentuknya sehingga dapat diukur dan dipergunakan secara

operasional (Moh. Natzir, 2005: 122).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel adalah suatu cara mengukur variabel dengan

memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan agar dalam penelitian menjadi

lebih mudah. Seperti yang diungkapkan oleh Moh. Natsir sebagai berikut:

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan,

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak

atau variabel tersebut (Moh. Natzir, 2005: 126)

Maka dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah proses

pelaksanaan tradisi Mitoni dalam masyarakat Jawa di Desa Marga Kaya

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
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E. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian dan informan pendukung.

Pencarian data ini dilakukan melalui wawancara pada orang yang mengetahui

tentang tradisi Mitoni. Untuk memilih informan atau orang yang dapat membantu

penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh tambahan

informasi yang terkait dengan tradisi Mitoni. Informan kunci atau situasi sosial

lebih tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling) (Burhan Bungin, 2007:

53), maka dalam penelitian ini informan kunci dan situasi sosial yang diamati

adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan tradisi Mitoni (informan

kunci) selain itu juga tradisi Mitoni itu sendiri.

Dalam menggunakan purposive sampling ditenentukan informan kunci secara

disengaja dan harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. “Subjek atau informan telah cukup lama menyatu dengan kegiatan yang

akan dicari informasinya dan dapat memberikan penjelasan “diluar kepala”

2. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif pada kegiatan yang

menjadi perhatian peneliti.

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu untuk diwawancarai.

4. Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung dipersiapkan terlebih

dahulu.

5. Subjek yang tergolong masih “asing” dengan penelitian” (Burhan Bungin,

2007: 54).

Melalui purposive sampling, peneliti memilih beberapa individu sebagai informan

kunci yang relevan terkait fenomena yang diamati, yaitu antara kaum atau orang
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yang dituakan atau dianggap mengerti oleh masyarakat, serta masyarakat yang

melaksanakan upacara tradisi Mitoni itu sendiri. Situasi sosial yang dipilih adalah

upacara tradisi Mitoni yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Marga Kaya

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

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

pemiliihan 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 menggunakan teknik snowball sampling ini, peneliti memilih informan

yaitu orang yang mengetahui tentang Tradisi Mitoni. Kaum atau Juru Paningkeb

yang merupakan informan awal, dan Kaum akan menunjuk kepada informan lain

yang dianggap tahu, begitu seterusnya hingga tidak lagi terdapat variasi informasi.

Dengan demikian, pada penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel

(Burhan Bungin, 2007: 53).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan harus menggunakan

teknik maupun metode yang tepat dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan

untuk memperoleh data yang diinginkan lebih akurat. Teknik pendukung dalam

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
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1. Teknik Observasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data

dan informasi, teknik ini dituntut adanya pengamatan dari peneliti secara langsung

maupun terhadap objek penelitian. Menurut Juliansyah Noor “Alasan peneliti

melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis pelaku atau

kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan

evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu” ( Juliansyah Noor,

2012: 140). Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi

sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan yang diadakan

khusus untuk keperluan penelitian. Observasi harus dilakukan pada objek

penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli ( Hadari Nawawi, 1993: 186).

Teknik observasi mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis, akan tetapi

untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka penulis menggunakan

beberapa hal untuk membantu penulis selama observasi berlangsung, diantaranya:

a. Catatan-catatan mengenai hal-hal yang dirasa penting dalam proses observasi

sehingga dapat mempermudah penulis untuk mengingat dan menemukan

kembali data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dituangkan dalam

penulisan skripsi.

b. Alat elektronik seperti perekam suara penulis gunakan untuk mengumpulkan

data, karena tidak semua data dapat ditulis berupa catatan-catatan lapangan

mengingat durasi observasi yang memakan waktu yang tidak sedikit.

c. Pengamatan, penulis mengamati proses demi proses selama Tradisi Mitoni

berlangsung hingga selesai guna memperoleh gambaran mengenai rangkaian

proses Tradisi Mitoni.
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Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi, selanjutnya penulis gunakan

sebagai bahan untuk mendalami dan mengkaji data lebih dalam lagi, sehingga

apabila masih terdapat kekurangan data dapat dicari dan diperoleh serta diperjelas

kembali dalam proses wawancara untuk menguatkan data hasil yang telah

diperoleh selama observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan

secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu pelaksanaan tradisi Mitoni di

Desa Marga kaya.

2. Teknik Kepustakaan

Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan-

bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya koran,

majalah-majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang

relevan dengan penelitian (Koetjaraningrat, 1983 ; 83).

Berdasarkan teknik kepustakaan yang dikemukakan di atas peneliti berusaha

mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data yang

mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Tradisi Mitoni di

Desa Marga Kaya.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian.

Penulis mengambil dokumen dengan menggunakan kamera foto saat menjelang

ataupun selam proses Tradisi Mitoni, perekam suara untuk merekam pada saat

wawancara, dan arsip-arsip berupa data monografi maupun demografi Desa

Marga Kaya. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi

serta memperkuat data-data yang telah diperoleh selama proses wawancara

maupun observasi. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
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berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah

terjadi waktu silam (Juliansyah Noor, 2012: 141). Dengan menggunakan teknik

dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi tertulis yang

berkaitan dengan proses tradisi Mitoni di Desa Marga kaya.

4. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam atau deep interview, Menurut Juliansyah

Noor “Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai (Juliansyah Noor, 2012:

138). Wawancara juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data dari

penelitian ini. Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun

waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-banyaknya.

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam adalah proses mencari keterangan untuk tujuan penelitian

dan cara tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan

(Juliansyah Noor, 2012: 139). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara

mendalam dengan alat bantu yaitu pedoman wawancara agar tetap sesuai pada

fokus penelitian. Perangkat yang digunakan pada wawancara dalam penelitian ini

adalah alat pengumpul data berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada

informan.

a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan

yang sudah disiapkan pewawancara sebelumnya (Hadari Nawawi, 1993: 185),

jadi wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih
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dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk

daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

Menyusun daftar pertanyaan dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam

mengingat hal-hal yang akan ditanyakan pada informan. Sehingga melalui

wawancara terstruktur informasi yang hendak dicari dapat tersusun dengan baik

dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit sehingga

informasi yang diperoleh bisa diperoleh lebih lengkap.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan,

pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di

lapangan. Pada saat pengumpulan data, apabila dalam proses reduksi data

ternyata data yang diperoleh kurang lengkap, maka penulis dapat melakukan

pencarian data tambahan dengan cara studi kepustakaan, wawancara ulang,

ataupun pengamatan kembali untuk melengkapi data. Reduksi data dilakukan

untuk penataan data mentah hasil wawancara dan observasi atas jalannya tradisi

Mitoni yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Marga Kaya Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah peneliti selesai melakukan reduksi data pada

seluruh data yang diperoleh selama proses observasi dan wawancara di lapangan.

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data ini meliputi berbagai jenis matriks, gambar keterkaitan serta tabel

yang berisi penjelasan mengenai permasalahan penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan kesimpulan serta saran.

Penyajian data ini memberi kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan, merupakan tahap penulisan ulang,

pemaparan perlengkapan, informasi, dan karakteristik X dalam dimensi

hubungannya dengan masalah, landasan teori yang digunakan, cara kerja yang

digunakan, dan temuan pemahaman yang didapatkan. Oleh karena itu, dalam

mendeskripsikan proses pelaksanaan dan perlengkapan tradisi Mitoni, perlu

disesuaikan dengan teori yang digunakan serta metode yang dipakai dan

dihubungkan dengan masalah yang diteliti.
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