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III. METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut

Sumadi Suryabrata (2000:18), bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu

metode yang bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Kemudian menurut Muhammad Ali (1985:120) metode deskriptif adalah metode

yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi

sekarang yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan,

klasifikasi dan analisa pengolahan data, membuat gambaran tentang sesuatu

keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah

suatu metode untuk mengartikan, memahami, mempelajari, dan meneliti serta

melukiskan fenomena atau peristiwa pada masa sekarang secara sistematis.

Berkaitan dengan penelitian ini maka fenomena yang akan dilihat adalah

mengenai Deskripsi Kerajinan Kain Tenun Songket dalam Upaya Pelestarian

Budaya Daerah Palembang di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya

Kabupaten Inderalaya Provinsi Sumatera selatan tahun 2012.
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B. Sumber data

Sumber data utama ini dapat diperoleh melalui wawancara atau pengamatan

langsung di lapangan yang kemudian dapat dicatat melalui catatan tertulis atau

pun melalui perekam suara atau dengan pengambilan foto. Pengambilan data

utama melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan.

Pemahaman tentang informan ini sangat penting dalam penelitian budaya. Hal ini

dikarenakan mau tidak mau peneliti budaya akan berhadapan langsung dengan

informan tersebut. Informan merupakan orang yang mengetahui dan memahami

tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan pendapat Suwardi Endraswara (2006:119) bahwa dalam penelitian

budaya juga penting sekali memilih informan kunci. Informan kunci adalah

seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang diteliti.

Sedangkan menurut Moleong (2005:90) informan adalah orang yang mempunyai

banyak pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dalam memilih informan harus benar-benar orang yang mengetahui tentang objek

yang diteliti. Informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Tokoh masyarakat atau tokoh adat

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah orang yang dianggap benar-

benar memahami tentang kain tenun songket.

2. Informan memiliki kesediaan dan waktu yang cukup
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3. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya

4. Memiliki pemahaman tentang objek yang diteliti

Sehingga dalam penelitian ini, informan akan diambil adalah masyarakat Desa

Muara Penimbung Ulu yang sesuai dengan kriteria tersebut dan dapat membantu

dalam proses memperoleh sumber data penelitian. Informan dalam penelitian ini

ada beberapa pengrajin kain tenun songket, tokoh adat, dan masyarakat desa

Muara Penimbung Ulu.

Maksud dari sampel pada penelitian kualitatif adalah untuk menjaring sebanyak

mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions)

serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang

muncul (Moleong, 2005: 224). Sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan

menemukan informan. Informan yang dimaksud merupakan kunci informasi yang

ingin diketahui oleh peneliti yang dilakukan dengan menemukan informan yang

satu dan kemudian dilanjutkan pada informan lainnya sesuai kebutuhan penelitian.

Dengan menggunakan teknik sampel bola salju (snowball sampling) dengan

tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sesuai

menurut Sugiyono (2011:85) menyatakan bahwa Snowball sampling adalah teknik

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat

bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Penulis memilih

informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan

yang dalam mengumpulkan data, sehingga pengambilan sampel dalam penelitian

ini juga menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling).
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Dalam penelitian ini motode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan

analisis data kualitatif, yaitu fenomena-fenomena yang terjadi kemudian

dikumpulkan dalam bentuk laporan sehingga memerlukan pemikiran untuk

menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Selain itu juga dalam penelitian ini

digunakan metode analisis data kualitatif  disebabkan data-data yang diperoleh

bukan berupa angka-angka.

C. Variabel Penelitian dan Devinisi Konsep

a) Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian. Sering pula

variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperanan dalam penelitian

peristiwa/gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 2000:72). Sedangkan

menurut Suharsimi Arikunto (2006:19) bahwa variabel adalah subjek atau objek

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Variabel Tunggal yang dipusatkan

pada persepsi kerajinan kain tenun songket dalam upaya pelestarian budaya

daerah Palembang di desa Muara Penimbung Ulu.

b) Devinisi Konsep

Adapun devinisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persepsi pengrajin kain tenun songket terhadap upaya pelestarian kain

tenun songket sebagai budaya daerah Palembang.

Pandangan pengrajin mengenai berbagai pendapat, hal yang diketahui, dan

saran bagaimana kain tenun songket tetap lestari sebagai budaya daerah
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Palembang. adapun yang dibahas terlebih dahulu adalah asal-usul

bagaimana songket dipelajari di desa Muara Penimbung Ulu, kemudian

pembahasan mengenai ragam fungsi dan ragam motif yang dilakukan

pengrajin terhadap kain tenun songket, serta saran pelestariannya.

b. Persepsi tokoh masyarakat terhadap upaya pelestarian kain tenun songket

sebagai budaya daerah Palembang.

Pandangan dari tokoh masyarakat mengenai kain tenun songket dan kain

tenun songket yang memiliki estetika tinggi, serta pertahannya atau apa

yang perlu dilakukan untuk tetap mempertahankannya.

c. Persepsi masyarakat terhadap upaya pelestarian kain tenun songket

sebagai budaya daerah Palembang di Desa Muara Penimbung Ulu

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Pandangan masyarakat mengenai kain tenun songket, keterkaitan dan

peran masyarakat terhadap kain tenun songket supaya kian/tetap lestari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

mengumpulkan data penelitian. Selain data yang didapat dari informan utama dan

bukan informan utama, informasi juga dapat diperoleh melalui dokumentasi

seperti catatan, buku-buku sebagai literatur, monografi kecamatan yang

bersangkutan dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Teknik yang dipakai

dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi:
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1.Teknik Observasi

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009:52) pengertian

observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Sedangkan Menurut Joko Subagyo (2006:63) observasi adalah

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial

dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Teknik observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang

dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan. Dengan

menggunakan teknik observasi ini penulis secara langsung dapat memperoleh

gambaran umum mengenai deskripsi kerajinan kain tenun songket di Desa Muara

Penimbung Ulu dan dapat mengumpulkan data/informasi yang sesuai dengan

permasalahan yang akan diteliti.

2.Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

(Moleong, 2005:186).

Lincoln dan Guba (1985:266) dalam moleong (2005:186), menyatakan maksud

mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian,

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara
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dalam penelitian budaya bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan

manusia dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas maka wawancara adalah cara untuk memperolah

data dengan mengadakan tanya jawab antara pencari informasi dengan informan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah (directive

interview) yang artinya wawancara tanpa daftar pertanyaan, hanya menggunakan

suatu pedoman yang berisikan garis-garis pokok masalah yang hendak dan ingin

diperoleh informasinya, dimana pertanyannya akan penulis kembangkan dalam

wawancara secara langsung dengan pengrajin songket, toko masyarakat, serta

masyarakat di Desa Muara Penimbung Ulu kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan

Ilir Prvinsi Sumatera Selatan mengenai persepsi terhadap upaya pelestarian

budaya daerah Palembang.

3.Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

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

agenda, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Teknik dokumentasi

adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder guna

mendukung data primer.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa kegiatan menenun

songket yang dianggap penting untuk diabadikan yaitu peralatan pembuatan

songket di daerah penelitian. Sedangkan media yang digunakan dalam penulisan
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ini berupa gambar-gambar dari kegiatan menenun songket di Desa Muara

Penimbung Ulu.

E. Teknik Analisis Data

Proses  analisis data adalah proses yang dilakukan dengan menelaah seluruh data

yang telah diperoleh dari berbagai sumber data, baik yang diperoleh dari

wawancara dengan informan, pengamatan objek, maupun yang diperoleh dari

dokumentasi. Kemudian memilah-milah bagian data yang akan dikelolah,

mencari, menemukan pola, serta menemukan apa yang akan disampaikan dalam

hasilnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data

kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis

terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga akan diperoleh gambaran

yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian akan ditarik kesimpulan.


