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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Metodologi Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang terjadi dalam masyarakat 

Kelurahan Kemiling Permai khusunya dikalangan ibu-ibu. Ibu-Ibu di Kelurahan 

Kemiling Permai Kota Bandar Lampung rata-rata melakukan budaya pamrih ketika 

menghadiri acara resepsi pernikahan. “Metode deskriptif merupakan penyelidikan yang 

menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan metode survey 

yaitu dengan teknik interview, angket, observasi, tes, studi kasus, studi komparatif, studi 

gerak dan waktu, analisis kualitatif dan studi kooperatif atau operasional”. (Winarno 

Surakhmad, 1984: 139). 

 

Penjelasan lain tentang metode deskriptif adalah “prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan suatu subjek dan objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”. (Hadari Nawawi, 1991: 

63). Pendapat lain juga mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah “metode yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, 

yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan 
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analisis pengolahan data, membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif 

dalam suatu deskriptif”. (Moh. Ali, 1985: 131). 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan metode deskriptif 

adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tujuan 

untuk pemecahan masalah yang ada sekaran, melalui suatu cara penggambaran keadaan 

secara objektif berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan penafsiran data 

yang ada. 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan dan tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tes, peristiwa-peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dudalam suatu penelitian (Nawawi 

Hadari 1991: 141). 

 

Adapun tujuan dari penentuan menurut Husaini Usman (2009: 42) adalah,”Agar 

dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan 

membatasi berlakunya daerah generalisasi”. 

 

Dari uraian diatas, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh Ibu-Ibu 

yang sudah berkeluarga di kelurahan kemiling Permai Kota Bandar Lampung yang 

berjumlah antara rentang umur produktif 25 - 54 tahun yaitu sebanyak 937 orang. 
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Tabel 2. Perincian Penduduk Kelurahan Kemiling Permai Menurut Tingkat 

               Usia 

 

Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 - 4  539 530 1.069 

5 - 4 569 948 1.517 

7 - 13 799 963 1.762 

14 - 16 896 872 1.768 

17 - 24 714 865 1.579 

25 - 54 1.262 937 2.199 

55 > 603 343 946 

Total  5.182 5.458 10.640 

Sumber: Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung 

 

 

2. Sampel 

 

Sampel penelitian merupakan bagian dari data penelitian yang diambil dari populasi. 

Penelitian ini adalah penelitian sampel, di karenakan populasi lebih dari 100 dan 

peneliti menggunakan rentang umur Ibu-Ibu yang produktif antara 25 – 54 tahun 

seperti yang tertera pada tabel 2 maka sampel diambil 10% menjadi 90 orang Ibu-Ibu 

yang akan diteliti nanti. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Penelitian 

1.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Persepsi Ibu-Ibu 

terhadap budaya pamrih  di Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung. 
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1.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah budaya pamrih. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Persepsi Ibu-Ibu tentang budaya pamrih memiliki pengertian berkenaan dengan sistem 

sosial terdiri  dari aktifitas-aktifitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta 

bergaul satu dengan yang lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke 

tahun menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai 

rangkaian aktifitas manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, 

terjadi di sekeliling kita sehari-hari, dapat di observasi, di foto, dan di dokumentasi. 

Indikator dari variabel ini meliputi pandangan, pendapat, dan interpretasi. 

 

1. Berdasarkan pandangan yaitu suatu acara resepsi pernikahan merupakan suatu 

acara yang penting dan sakral, lebih bagus lagi jika melaksanakan budaya 

pamrih sebagai sarana bermasyarakat untuk menjaga silaturahmi. 

 

2. Berdasarkan pendapat yaitu Ibu-Ibu menganggap bahwa melaksanakan budaya 

pamrih merupakan sebuah budaya yang prestisius yang bisa menimbulkan citra 

baik dalam diri. 

3. Berdasarkan interpretasi yaitu Ibu-Ibu sebagian besar pada umumnya sering 

melaksanakan budaya pamrih di setiap akan menghadiri acara resepsi 

pernikahan. 

 

 

 

 



38 
 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

 

Pengukuran variabel digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur besaran 

indikator variabel meliputi skala nominal : baik, kurang baik, tidak baik. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka pengumpulan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Teknik Pokok 

 

1.1 Angket  

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pokok. Dan penulisan 

menggunakan teknik ini karena mendapatkan data primer tentang persepsi ibu-

ibu terhadap budaya pamrih pada acara resepsi pernikahan dalam menjaga tali 

silaturahmi di Kelurahan Kemiling Permai Tahun 2014. 

 

Angket tersebut ditujukan kepada responden yang menjadi subjek sedangkan 

yang menjadi responden adalah Ibu-Ibu yang secara umum sudah pernah 

melaksanakan budaya pamrih pada acara resepsi pernikahan. Dimana responden 

tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. 

 

Angket yang dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda yang bersifat tertutup 

memiliki alternatif kemungkinan jawaban a, b, dan c yang masing-masing 

diberi: 



39 
 

a. Skor 3 untuk jawaban yang sesuai harapan. 

b. Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan. 

c. Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan. 

 

2. Teknik Penunjang 

 

1.1 Teknik Dokumentasi 

 

Peneliti menggunakan ini untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian 

ini, dalam pelaksanaannya penulis akan mencari sumber-sumber dari Kantor 

Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Teknik Wawancara 

 

Peneliti menggunakan teknik ini dengan tujuan untuk mendapatkan data secara 

lengkap yang akan dijadikan bahan pendukung metode kuisioner, dalam 

pelaksanaan ini penulis lakukan dengan responden Ibu-Ibu yang secara umum 

sudah berkeluarga dan sudah melakukan budaya pamrih. 

 

G. Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

1.1 Uji Validitas 

 

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:168) Uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevaliditas dalam suatu instrumen dengan demikian untuk 

menentukan item soal dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang 

melahirkan indikator yang dipakai. 
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Untuk menentukan validitas item soal dilakukan kontrol langsung terhadap teori-

teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai validitas yaitu logical 

validity dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi yang 

dianggap penulis sebagai ahli penelitian dan menyatakan angket ini valid. 

 

1.2 Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data, karena instrument tersebut sudah cukup baik sehingga 

mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya (Arikunto Suharsimi, 

2006:170). 

 

Maka sebelum diuji coba, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada responden 

2. Untuk menguji soal angket digunakan teknik belah dua atau ganjil dan genap 

3. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi 

product moment yaitu: 

 𝑟𝑥𝑦 =
 𝑋𝑌 −

( 𝑋)( 𝑌)
𝑁

   𝑋² −
  𝑋 ²

𝑁    𝑌² −
  𝑌 ²

𝑁  

 

Dimana: 

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y 

X   = Variabel bebas 

Y  = Variabel terikat 

N   = Jumlah responden 
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a. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus Spearman 

Brown. (Manase Malo, 1985:139), yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =  
2 𝑟gg 

1 + 𝑟gg
 

rxy = Koefisien reliabilitas seluruh item 

rgg = Koefisien antara item genap dan ganjil 

b. Hasil analisis kemudian dibandingkan engan tingkat reliabilitas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

0,90 – 1,00  = Reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89  = Reliabilitas sedang 

0,00 – 0,49  = Reliabiltas rendah 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis kuantitatif yang diperoleh dari analisis tabel dan persentase, yang 

selanjutnya diuraikan beberapa keterangan atau kalimat. 

Untuk mengelola dan menganalisis data, akan digunakan rumus : 

I =
𝑁𝑇 − 𝑁𝑅

𝐾
 

Keterangan : 

I     = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K    = Kategori 
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Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh Ali Mohammad 

(1984:184), sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100 % 

Keterangan : 

P = Besarnya persentase 

F = Jumlah skor yang diperoleh item 

N = Jumlah responden 

 

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Suharsimi Arikunto 2002: 196) yang 

diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut : 

 76 % - 100 % = Baik 

 56 % - 75 % = Cukup 

 40 % - 55 % = Tidak baik 

 

Alasan digunakannya teknik analisis data dengan menggunakan uji persentase ini 

karena diharapkan dapat mendeskripsikan persepsi Ibu-ibu terhadap budaya pamrih di 

Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 


