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III.METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan

Suatu penelitian pasti menggunakan sebuah metode yang akan menentukan

tingkat keberhasilan yang akan dicapai di dalam sebuah penelitian. Metode

adalah cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan

dengan fokus dan tujuan yang diterapkan (Maryaeni, 2005: 58). Adapun pendapat

dari Suwardi metode adalah ilmu penelitian yang hendak memaparkan kebenaran

(Endaswara, 2006: 6). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat

diartikan bahwa metode adalah cara yang paling tepat, tepat digunakan untuk

mengukur keberhasilan suatu penelitian yang dilakukan.

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari implikasi

dari ekonomi, politik dan keagamaan terhadap tradisi suroan pada masyarakat

Jawa di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Seperti pendapat Kirk dan

Miller dalam Moleong, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif “berusaha

mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung

pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan

orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahanya” (Moleong, 2003: 3).

Penggunaan metode kualitatif juga akan membimbing seorang peneliti untuk

memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan

membangun kerangka teoritis baru dan peneliti dapat menyajikan hasil yang
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berbentuk cerita menarik yang akan meyakinkan pembaca (Endraswara, 2006:

14).

Metode deksriktif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek

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

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2006:

63).

Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk membuat panca

indraan (uraian, paparan) mengenai situasi kejadian-kejadian (Suryabrata,

1998:19). Pandapat dari Winarno “metode deskriptif adalah metode penelitian

ilmiah yang ditujukan kepada pemecahan masalah sekarang dan pelaksanaanya

tidak terbatas kepada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan

intepretasi data” (Winarno Surachmad, 1986: 131).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode

deskripsif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan

menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh dengan pengumpulkan,

menyusun, dianalisis dan diinterpetasikan data berdasarkan pada fakta-fakta yang

pada saat sekarang, maka dapat diterangkan bahwa metode deskripsif dapat

digunakan untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan tradisi suroan pada

masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo. Peneliti dalam menggunakan metode

deskriptif akan menerapkannya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

wawancara, observasi dan dokumentasi.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih

Raman Kabupaten Lampung Tengah, Kampung Rukti Harjo memiliki jumlah

penduduk yang terdiri dari 1.871 Kepala Keluarga (KK) dengan 6.013 jiwa.

Kampung Rukti Harjo secara wilayah dibagi menjadi sembilan dusun. Lokasi ini

dipilih karena di Kampung Rukti Harjo mayoritas masyarakatnya adalah suku

Jawa, sehingga peneliti dapat melihat fakta dan realitas yang akan ditelitinya pada

masyarakat yang memang memiliki karakteristik tersebut.

Selain itu pemilihan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan bahwa sebagian

besar masyarakat Kampung Rukti Harjo adalah masyarakat suku Jawa, disamping

itu lokasi penelitian merupakan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti berharap

akan lebih mudah melakukan penelitian karena secara verbal penulis dapat

berkomunikasi dengan para informan yang rata-rata berkomunikasi dengan

menggunakan bahasa Jawa.

C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Sampling,
dan Sumber Data

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono pada dasarnya adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono dalam Dodiet Aditya, 2009: 2). Variabel juga dapat diartikan sebagai

gejala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan (Suryabrata, 1983: 126).
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud variabel

penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulanya. Sehingga peneliti menggunakan variabel tunggal dalam

penelitian ini dengan fokus peneltian kepada implikasi ekonomi, politik dan

keagamaan terhadap tradisi suroan pada masyarakat Jawa Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah mendefinisikan variable secara operasional

berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau

fenomena (Alimul Hidayat dalam Dodiet Aditnya, 2009: 15).

Menurut Maryaeni bahwa :

Definisi Operasional merupakan gambaran konsep, fakta, maupun relasi
kontekstual atas konsep, fakta, dan relasi pokok yang berkaitan dengan
penelitian yang akan digarap, yang terelisasikan dalam bentuk kata-kata
dan kalimat. Berdasarkan realisasi tersebut peneliti diharapkan bisa
memahami dan menentukan bentuk-bentuk operasi yang akan dilakukan.
Apabila bentuk operasi itu secara esensial berkaitan dengan topik dan
masalah penelitian maka definisi operasional biasanya hanya merujuk
pada kata-kata ataupun terminologi yang terdapat dalam judul maupun
rumusan masalahnya (Maryaeni, 2012: 15).

Maka definisi operasional merupakan gambaran mengenai konsep penelitian

sehingga dapat menjadi pijakan dan arah yang jelas bagi peneliti dalam

penelitiannya. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah implikasi motif

ekonomi, politik dan keagamaan pelaksanaan tradisi suroan pada masyarakat

Jawa di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Sepuith Raman.
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3. Informan

Mengacu pada Suwardi Endaswara bahwa : “pengumpulan data dalam penelitian

kebudayaaan penggunaan istilah populasi tidak perlu digunakan, karena tujuan

penelitian tidak ditujukan untuk menggeneralisasi hasil dari penelitiannya.

Penelitian hanya mulai dengan asumsi bahwa konteks lebih penting daripada

jumlah”. (Endaswara, 2006: 206)

Hal ini mengingat setiap daerah mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam setiap

bentuk kebudayaannya. Sehingga peneliti tidak akan menghitung jumlah

informan yang dipandang lebih representatif. Sumber data didalam penelitian ini

adalah individu yang berfungsi sebagai subjek atau narasumber yang diambil

secara snowball sampling. Menurut Sugiyono (2010: 85-86) bahwa:

“Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang
menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel,
pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetap karena dengan dua orang ini
belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari
orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang
diberikan oleh dua orang sebelumnya”.

Berdasarkan pendapat ini, sampel yang digunakan dalam penelitian ini diartikan

pada kompetensi dan pemahaman subjek penelitian terhadap masalah yang

diteliti. Selain itu, teknik snowball sampling digunakan untuk mengarahkan

pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penambahan narasumber

yang benar-benar menguasai informasi dan mendalam serta dipercaya untuk

menjadi sumber data. Snowball sampling digunakan oleh peneliti untuk bebas

menentukan keterikatan proses formal dalam mengambil sampel. Sampel yang

dimaksud bukan mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan

kedalam informasi. Namun demikian, pemilihan sampel yang akan menjadi
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informan tidak sekadar kehendak subjek penelitian, melainkan berdasarkan

masalah yang akan diteliti..

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (key inorman) yang tepat,

dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai pelaksanaan

suroan yang dilakukan di Kampung Rukti Harjo dengan kriteria sebagai adalah

sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Tokoh adat disini dimaksudkan adalah orang yang dianggap memahami

secara mendalam tentang adat istiadat masyarakat Jawa.

2. Informan memiliki kesedian dan waktu yang cukup

3. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya.

4. Orang yang memahami objek yang diteliti mengenai tradisi suroan.

5. Informan yang mempunyai pengalaman pribadi mengenai tradisi suroan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam penelitian ini peneliti bekerja sama

dengan Bapak Sarno sebagai key informan untuk menentukan siapa yang akan

menjadi informan berikutnya. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat

orang yaitu Bapak Sarno (Sesepuh Desa), Bapak Rawan (Sesepuh Desa), Bapak

Ismanudin (Tokoh Masyarakat), dan Bapak Marjo (Tokoh Masyarakat).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis

memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :
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1. Teknik Observasi Partisipan

Teknik observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan

melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang nampak pada objek

penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa,

keadaan atau situasi sedang terjadi dan dapat dilakukan dengan atau tanpa

bantuan alat (Hadari Nawawi, 1994: 94).

Sedangkan menurut Suwardi Endraswara observasi adalah suatu penelitian

secara sistematis dengan menggunakan kemampuan indera manusia, pengamatan

ini dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dengan wawancara mendalam.

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah melihat secara langsung mengenai

objek yang akan diteliti (Suwardi Endraswara, 2006: 208).

Pengamatan dalam pengumpulan data dapat digolongkan menjadi dua yakni

pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta aktif. Peneliti

lebih menggunakan pengamatan berperan serta karena peneliti dapat ikut serta

dalam proses budaya dan penelti dapat ikut secara langsung. Berdasarkan

pendapat di atas maka teknik observasi adalah pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematik terhadap

gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh gambaran

umum mengenai permasalahan dari implikasi motif ekonomi, politik dan

keagamaan terhadap tradisi suroan dan mengumpulkan data atau informasi yang

sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh dari ekonomi, politik

dan agama terhadap pelaksananaan tradisi suroan di Kampung Rukti Harjo.
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2. Teknik Wawancara

Pada penelitian ini salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik wawancara. Wawancara atau metode interview, mencakup cara yang

dipergunakan oleh seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden

dengan bercakap-cakap bermuka dengan orang tersebut (Koenjatraningrat, 1977:

162).

Menurut Suwardi Endraswara wawancara adalah :

Wawancara merupakan a conversation with purpose. Wawancara sebagai
wahana strategis pengambilan data memerlukan kejelian dan
teknik-teknik tertentu. Tujuan utama wawancara antara lain : (a). untuk
menggali pemikiran konstruktif informan, yang menyangkut peristiwa,
organisasi, perasaan, perhatian dan sebagaianya yang terkait dengan
aktifitas budaya, (b). untuk merekontruksi pemikiran ulang tentang hal
ihwal yang dialami informan masa lalu atau sebelumnya, (c). untuk
mengungkapkan proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan
budaya miliknya dimasa datang (Suwardi Endraswara, 2006: 212).

Menurut Maryaeni (2005: 70) wawancara merupakan salah satu pengambilan

data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur,

semi terstruktur dan tak terstruktur. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti

melakukan tehnik wawancara dengan tokoh-tokoh adat yang berada di Kampung

Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Bentuk wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak

terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan

yang sudah disiapkan pewawancara sebelumnya (Esther Kuntjara, 2006: 168).

Jadi wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih
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dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan

diajukan informan.

Jawaban yang akan muncul biasanya telah dibatasi. Hal ini dilakukan agar ketika

informan memberikan keterangan yang diberikan tidak melantur terlalu jauh dari

pertanyaan. 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 dapattersusun

dengan baik dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit.

Dengan demikian informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang

informan memberikan keterangan kadang muncul jawaban yang tidak terduga

yang tidak akan muncul pada saat wawancara terarah dilakukan, dan hal itu biasa

menambah informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan diteliti.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka teknik wawancara digunakan dalam

penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya-jawab

dengan informan, sehingga mendapatkan informasi lebih jelas mengenai tradisi

suroan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui

peninggalan-peninggalan peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 2003: 133).
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Dokumen adalah kumpulan surat-surat, catatan-catatan harian (journal),

kenang-kenangan (memour), daftar laporan dan sebagainya. Dokumen

mempunyai arti sempit sedangkan dokumentasi memiliki arti luas meliputi

monumen, artefak, poto dan sebagainya (Sartono, 1990: 17).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan

data atau informasi baik secara tertulis maupun dalam bentuk gambar, foto atau

arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka

langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis

data, mendeskripsikan data serta mengambil kesimpulan. Karena data-data yang

diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi berupa

fenomena-fenomena sehingga menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kualitatif karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka dan tidak diuji

dengan rumus statik. Data-data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis sesuai

dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang mengelompokkan,
membuat suatu manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah
dicerna. Dalam mengadakan analisis data perlu diingat bahwa data yang
diperoleh hanya menambahkan keterangan terhadap masalah yang ingin
dipecahkan dan informasi merupakan data yang dapat menjawab sebagian
ataupun dari masalah yang hendak diteliti (Nasir, 1988: 419).

Sedangkan analisis data menurut Moloeng adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

oleh data (Moloeng, 2005: 103).

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh arti dari data yang

diperoleh melalui penelitian kualitatif dan bermuatan kualitatif diantaranya

berupa catatan lapangan serta pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau

peninggalan (Ali, 1992: 171).

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka langkah-langkah yang dilakukan

dalam menganalisis data menurut Moleong (2005: 190) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data dari lapangan kemudian ditulis dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi,

dirangkum, difokuskan kepada hal yang penting, selanjutnya dicari tema dan

polanya atau disusun secara sistematis. Data yang direduksikan akan memberikan

gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti

dalam mencari kembali data yang diperlukan.

2. Sajian Data

Display atau penyajian data digunakan untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan

membuat grafik, matrik, jaringan dan bagan atau bisa juga dalam suatu bentuk

naratif saja.
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3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu berusaha mencari arti pola,

konfigurasi yang mungkin penjelasan alur sebab akibat dan sebagainya.

Kesimpulan harus diuji selama penelitian berlangsung dalam suatu hal ini

dilakukan dengan cara penambahan data baru. Langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mengambil kesimpulan adalah :

1. Mencari data-data yang relevan dengan penelitian.

2. Menyusun data-data dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari sumber

yang didapat di lapangan.

3. Setelah semua data diseleksi barulah ditarik kesimpulan dan hasilnya

dituangkan dalam bentuk penulisan.
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