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II. METODE PENELITIAN

A. Metode yang digunakan

Metode  penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dalam

suatu penelitian. Menurut Maryaeni (2005: 58) Metode adalah cara yang

ditempuh oleh peneliti dalam menentukan pemahaman sejalan dengan fokus

dan tujuan yang ditetapkan. Metode dalam penelitian ini adalah metode

Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk

memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulkan, klasifikasi dan

analisis pengolahan data untuk membuat gambaran sesuatu (Mohammad Ali,

1983:120).

Menurut Hadari Nawawi metode deskriptif dapat diartikan sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan/melukiskan  keadaan  subjek/objek  penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Selanjutnya agar penggunaan metode ini dalam memecahkan masalah
yang dihadapi dapat mencapai hasil guna yang   tinggi, akan
diketengahkan beberapa bentuknya. Bentuk-bentuk pokok dari metode
ini digolongkan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:
1.Survei (Survey Studies)
2.Studi Hubungan (Interrelationship Studies)
3.Studi Perkembangan ( Developmental Studies) (Hadari Nawawi,

1993:64)
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Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, penelitian survei adalah

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi: 1987:3).

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan

dan menggambarkan dengan cermat tentang fakta-fakta ataupun fenomena

yang apa adanya dari lapangan terkait tentang asumsi masyarakat Desa Pugung

Raharjo terhadap keberadaan Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung

Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penelitian

ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk survei.

B. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan obyek suatu peneliti atau dengan kata lain apa yang

menjadi titik perhatian suatu peneliti (Arikunto, 1986:91).

Adapun menurut Sumadi Suryabrata variabel adalah segala sesuatu yang akan

menjadi obyek pengamatan, penelitian, atau gejala yang akan diteliti (Sumadi

Suryabrata, 1983:79).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud variabel

penelitian adalah segala sesuatu yang mempunyai bermacam–macam nilai dan

menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Di samping itu variabel

penelitian sering juga dinyatakan sebagai faktor–faktor yang berperan dalam

peristiwa atau gejala yang diteliti.

Adapun variabel yang digunakan dalam variabel dalam penelitian ini adalah

variabel tunggal, yaitu : Asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap
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keberadaan Situs  Megalithik  Taman Purbakala Pugung Raharjo  Kecamatan

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 80).

Menurut Abdurahmat Fathoni populasi adalah keseluruhan elementer yang

parameternya akan diduga melalui statistik hasil analisis yang dilakukan

terhadap sampel penelitian (Abdurrahmat Fathoni, 2006:103).

Berdasarkan pendapat di atas yang  menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah Masyarakat Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat yang   menjadi sampel dalam

penelitian ini digolongkan setiap kepala keluarga (KK).

Tabel 1.
Anggota populasi di Desa Pugung Raharjo

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
No NAMA DUSUN JUMLAH KEPALA KELUARGA

(KK)
1 Dusun I 96

2 Dusun II 197

3 Dusun III 103

4 Dusun IV 95

5 Dusun V 153

6 Dusun VI 105
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7 Dusun VII 135

8 Dusun VIII 119

Jumlah 1003

Sumber :  Monografo Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012

2. Sampel

Setiap   penelitian pada umumnya menggunakan   sampel. Sebagaimana

dikatakan Arikunto (1989:91) sampel adalah sebagian atau wakil yang akan

diteliti. Di dalam penelitian sampel diperoleh dari penggunaan teknik tertentu.

Dari beberapa teknik sampling yang ada berkenaan dengan penelitian maka

penulis akan menggunakan teknik Systematis sampling,

Suharsimi Arikunto menjelaskan:

Untuk sekedar ancar-ancar maka apabila subyeknya kurang dari 100,
lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi, selanjutnya jika  jumlah  subjeknya lebih dari 100 dapat
diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih tergantung setidak-
tidaknya dari:

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana,
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal

ini menyangkut banyak sedikitnya dan
c. Besar kecinya resiko yang ditanggung oleh para peneliti (Suharsimi

Arikunto,1998:134).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka   dalam penelitian ini peneliti

mengambil 10 % dari jumlah populasi. Jadi sampel yang di ambil adalah 10%

X 1003  = 100 orang.
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Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang

benar-benar tinggal di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Anggota Sampel Masyarakat Desa Pugung Raharjo

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
No NAMA

DUSUN
JUMLAH KEPALA KELUARGA
(KK)

1 Dusun I 10

2 Dusun II 19

3 Dusun III 11

4 Dusun IV 10

5 Dusun V 15

6 Dusun VI 10

7 Dusun VII 13

8 Dusun VIII 12

Jumlah 100

Sumber : Populasi desa Pugung Raharjo yang telah diolah oleh peneliti

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan

teknik sampel sistematis atau systematic sampling. Systematic sampling yaitu

metode pengambilan sampel dimana hanya unsur pertama saja dari sampel

dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis

menurut suatu pola tertentu.
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Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi Systematic Sampling
adalah teknik pengambilan sampel, di mana hanya unsur pertama saja
dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-.unsur selanjutnya
dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu, teknik ini dapat
dijalankan pada dua keadaan yaitu

1. Apabila  nama atau identifikasi dari satuan-satuan elementer
dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar   (kerangka
sampling, sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor
urut).

2. Apabila populasi itu mempunyai pola beraturan, seperti blok-blok
dalam kota, atau rumah-rumah pada suatu jalan. Blok-blok atau
rumah-rumah itu diberi nomor urut.

Cara pengambilan data ini adalah dengan membuat suatu daftar
(kerangka sampling) terlebih dahulu kemudian jumlah populasi
dimisalkan N, besar sampel yang akan diambil adalah n, maka hasil
bagi itu dinamakan interval sampel dan biasanya diberi kode k. Unsur
pertama dalam sampel dipilih secara kebetulan/acak diantara satuan
elementer bernomor urut i dan satuan bernomor urut k dari populasi.
Andaikan yang terpilih itu adalah satuan elementer bernomor urut s,
maka unsur-unsur selanjutnya dalam sampel dapat dapat dintentukan
yaitu

k 
N

n

Unsur pertama = s
Unsur kedua = s + k
Unsur ketiga = s + 2k
Unsur keempat = s + 3k, dan seterusnya
Seringkali kita harus menyediakan responden cadangan. Pengambilan
responden cadangan dapat dilakukan dengan mengambil nomor di atas
atau di bawah nomor yang terpilih sebagai sampel. Syarat yang harus
dipenuhi dengan metode ini adalah populasi harus besar, harus terdapat
daftar kerangka sampel dan populasi harus bersifat homogen. (Masri
Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989:160-161)
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket atau kuesioner

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada  responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008: 142).

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data pokok dalam

penelitian ini. Angket yang digunakan ini adalah angket tertutup. Angket

tertutup mempunyai bentuk-bentuk pertanyaan seperti ya, tidak, pilihan ganda,

skala penilaian dan daftar cek (Husaini dan Purnomo, 2011: 59). Pada penelitian

ini peneliti akan menggunakan rating scale.

Pada rating scale data yang diperoleh berupa data mentah yang
berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab
salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi
menjawab salah satu  jawaban kuantitatif yang telah disediakan.
Oleh karena itu rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk
pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden
terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status
sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses
kegiatan dan lain-lain (Sugiyono, 2008: 97-98).

Dalam penelitian ini peneliti membagi ke dalam dua bagian yaitu sebagai

berikut:

a) Bagian A untuk melengkapi karakteristik responden meliputi jenis

kelamin/usia, pendidikan dan pekerjaan

b) Bagian B berisi 18 pernyataan terkait tentang pemanfaatan Situs

Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo.
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Teknik angket dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berupa jawaban

tertulis yang diajukan peneliti untuk mengetahui bagaimanakah asumsi

masyarakat terhadap pemanfaatan Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung

Raharjo, maka data yang diperoleh melalui angket kemudian diuji dengan

menggunakan persentase.

Pada setiap item jawaban kuantitatif ditafsirkan dalam pengertian kualitatif

4 : Sangat setuju

3 : Setuju

2 : Tidak setuju

1 : Sangat tidak setuju

Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang menggunakan

model skala rating scale maka peneliti penyimpulkan bahwa untuk item jawaban

sangat setuju maka masuk dalam kategori “memahami” karena memiliki  skor

tertinggi yaitu 4, untuk item jawaban setuju masuk dalam kategori “mengerti”

karena memiliki skor yaitu 3 dan untuk item jawaban tidak setuju dan sangat tidak

setuju maka masuk kategori “mengetahui” karena memiliki skor terendah yaitu 2

dan 1.

Tabel 3. Kisi-kisi angket

No Asumsi Masyarakat
Indikator Item soal

1. Mengetahui bahwa Situs Megalithik Taman
Purbakala Pugung Raharjo adalah tempat
wisata

1-6

2. Mengerti bahwa Situs Megalithik Taman
Purbakala adalah tempat pembelajaran
sejarah

7-12

3. Memahami bahwa Situs Megalithik Taman
Purbakala adalah tempat sakral

13-18
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2. Teknik Wawancara/interview

Teknik wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan

pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan

mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi

(Hadari Nawawi, 1993; 165).

Melalui teknik ini peneliti menggali informasi dengan pertanyaan yang telah

terstruktur, sehingga terhindar dari luasnya objek pembicaraan. Dengan teknik

wawancara ini dimungkinkan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan

hanya memakan waktu sedikit.

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk   mendapatkan data

tambahan tentang keberadaan situs Megalitik Taman purbakala Pugung Raharjo

Kecamatan sekampung Udik Kabupeten Lampung Timur.

3. Teknik Observasi

Teknik obsevasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara

sistematis  terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  Observasi

langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadinya atau berlangsungnya

peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki (Hadari

Nawawi, 1993; 158-161). Penggunaan teknik obeservasi dimaksudkan untuk

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung

tehadap objek yang akan diteliti.
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Observasi juga dimaksudkan untuk melihat kondisi situs dan masyarakat sekitar

Situs Megalitik Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur.

4. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan

informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di ruang perpustakaan,

misalnya majalah, surat kabar, cerita kisah-kisah sejarah, dokumen dan

sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada teknik kepustakaan ini peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-

buku untuk memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau

argumen-argumen yang dikemukakan para ahli tertentu yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan selanjutnya data-data tersebut dianalisis

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada pokoknya teknis

analisis data ada dua macam yaitu: teknik analisis data kualitataif dan teknik

analisis data kuantitatif.

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data

kualitatif. Karena data-data yang diperoleh berupa kasus-kasus dan fenomena-

fenomena dan argumen-argumen sehingga memerlukan pemikiran yang teliti

dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui

bagaimana Asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap keberadaan Situs

Megalithik Taman Purbalaka Pugung Rahajo Kecamatan Sekampung Udik
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Kabupaten Lampung Timur, data yang diperoleh melalui angket kemudian diuji

dengan menggunakan persentase. Uji persentase akan diuji dengan

menggunakan

Rumus: X 100% = …%

Keterangan : P=persentase

F= jumlah yang diperoleh

N=jumlah responden

(Sutrisno Hadi, 1991:421)

Sebelum uji persentase tersebut, maka peneliti akan mengkategorikan dalam 3

kategori yaitu: 1. Untuk alternatif jawaban sangat tidak setuju dengan nilai (1) dan

tidak setuju dengan nilai (2) peneliti mengkategorikan ke dalam “mengetahui”

dengan pertimbangan bahwa masyarakat hanya mengetahui pengetahuan biasa

tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo yang secara umum apa adanya dari

hasil penglihatan manusia tanpa mengetahui sebab-sebab, tetap, hasil pewarisan

masa lampau dan tidak diuji secara ilmiah. 2. Untuk alternatif jawaban setuju

dengan nilai (3) maka  peneliti mengkategorikan ke dalam “mengerti” dengan

pertimbangan bahwa masyarakat tidak puas hanya dengan menetapkan kejadian

atau fakta namun ia menggunakan pikirannya untuk menyusun, mengatur,

menghubungkan, mempersatukan bermacam-macam pengalaman itu dan mencoba

mencari keterangannya. 3. Untuk alternatif jawaban sangat setuju dengan nilai (4)

maka peneliti mengkategorikan ke dalam “memahami” dengan pertimbangan

bahwa masyarakat mengerti benar akan sesuatu keadaan dan dapat memberikan

suatu makna dari apa yang dipelajari.
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