
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang : (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) 

Lokasi Penelitian dan waktu penilitian, (3)prosedur penilitian, (4) subjek 

penilitian (5) Intrumen Penelitian, (6) Sumber Data, (7) Teknik 

Pengumpulan Data, (8) Teknik Analisis Data, dan (9) Validitas Data 

. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) “Menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam 

suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik”. 

“Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di 

lakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktik/kualitatis, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekannkan makna daripada 

generalisasi”. 



Penelitian ini bersifat kulitatif,  Moleong (2014:6) Menyebutkan “ 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian, misalnya: 

perilaku, persepsi, motimasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan meanfaatkan berbagai metode alamiah”. 

3.1.1 Jenis Penilitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena 

akan menghasilkan data yang di kumpulkan berupa tuliasan, kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian. 

penelitian ini mendekatkan pada fenomena yang terjadi, “agar kita 

dapat mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena atau memperoleh 

hasil, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati” Bogdan dan Taylor (dalam Zuriah, 2009:29). 

 

3.2 Lokasi dan waktu penilitian. 

3.2.1 Lokasi. 

Penelitian dilakukan di Desa Maria Kac,Wawo Kab,Bima. Desa Maria 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena di Desa marialah Yang leih besar 

tempat khusus Uma Lengge , Desa Maria adalah salah satu desa yang ada di 

Kabupaten Bima yang saat ini masih ada budaya dan Adat Uma lengge. 



Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, “maka peneliti akan 

dilaksanakan selama 2 bulan atau sejak di setujuinya proposal penelitian dan 

setelah perizinan laporan akhir penelitian”. 

3.2.2 Waktu penilitian. 

Penilitian dilakukan tanggal 14 juli sampai tanggal 08 September di 

Desa Maria, Kec.Wawo, Kab. Bima. 

 

3.3 Prosedur Penilitian. 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut (Moleong, 2004 : 127)  

Tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari : 

3.3.1 Tahap pra lapangan 

Terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan 

etika penelitian. 

3.3.2 Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan diri untuk memulai penelitian. 

“Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap tentang Upaya 

dinas parawisata dan Kebudayaan Dalam Mempertahankan Budaya Uma 

Lengge, peneliti mengadakan wawancara terhadap informan yang telah 

ditentukan sebelumnya, selain itu, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mengetahui Bagaimana Upaya 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Memperthankan Eksistensi Budaya 

Uma Lengge di Desa Maria, Kac,Wawo. Kab, Bima”. 



3.3.3     Tahap analisis data 

 Yaitu mengadakan penganalisaan data yang telah dikumpulkan 

berdasarkan teknik yang telah ditetapkan. 

3.3.4     Tahap penyusunan laporan 

 Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menyusun laporan 

penelitian. Dalam tahap ini, semua hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 

penelitian disusun dan ditulis dalam laporan hasil penelitian sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut (Moleong, 2004 : 127)  

Tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari : 

3.3.5 Tahap pra lapangan 

 Terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan 

etika penelitian. 

3.3.6 Tahap pekerjaan lapangan 

  Tahap ini peneliti melakukan persiapan diri untuk memulai penelitian. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap tentang Upaya 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Memperthankan Eksistensi Budaya 

Uma Lengge di Desa Maria, Kac,Wawo. Kab, Bima. yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan dan pariwisata, peneliti mengadakan wawancara terhadap 

informan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mengetahui 



Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Memperthankan 

eksistensi Budaya Uma Lengge di Desa Maria, Kac,Wawo. Kab, Bima. 

 

3.3.7 Tahap analisis data 

“Yaitu mengadakan penganalisaan data yang telah dikumpulkan 

berdasarkan teknik yang telah ditetapkan”. 

3.3.8 Tahap penyusunan laporan 

 Setelah menganalisis data, “peneliti kemudian menyusun laporan 

penelitian. Dalam tahap ini, semua hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 

penelitian disusun dan ditulis dalam laporan hasil penelitian sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada. dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut (Moleong, 2004 : 127)  

Tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari : 

3.3.9 Tahap pra lapangan 

 Terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan 

etika penelitian. 

4.3.10 Tahap pekerjaan lapangan 

“Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan diri untuk memulai 

penelitian, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap 

tentang apa saja Faktor-faktor Penghambat Upaya Dinas pariwisata dan 

kebudayaan dalam mempertahankan Eksistensi Budaya Uma lengge di Desa 



Maria, Kec wawo Kab Bima, peneliti mengadakan wawancara terhadap 

informan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

 

3.3.11 Tahap analisis data 

“Yaitu mengadakan penganalisaan data yang telah dikumpulkan 

berdasarkan teknik yang telah ditetapkan”. 

3.3.12 Tahap penyusunan laporan 

 Setelah menganalisis data, “peneliti kemudian menyusun laporan 

penelitian. Dalam tahap ini, semua hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 

penelitian disusun dan ditulis dalam laporan hasil penelitian sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada,dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. 

 

3.4 Subjek penilitian. 

 Subjek penelitian yang digunakan didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang 

sudah diketahui, hal itu disebut dengan purposive sampling. Penekanannya 

adalah pada karakter anggota sampel karena pertimbangan mendalam yang 

dianggap akan benar-benar mewakili karakter populasi. Dalam teknik 

penelitian ini tidak menjadikan semua orang sebagai informan tetapi memilih 

informan yang di pandang melalui mengetahui dan cukup memahami tentang 

apa yang di harapkan, karena dalam penelitian ini akan memudahkan 

menjelajahi objek dan situasi sosial yang di teliti. 

 Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu di pilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil 



penelitian tersebut dapat di transferkan atau di terapkan ke situasi sosial 

(tempat lain), apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau 

kesamaan dengan situasi sosial yang di teliti. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dalam penelitian ini mengambil beberapa informan sebagai subjek penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab, Bima. 

 Tokoh Adat Desa maria. 

 Masyarakat Desa maria. 

 Pemandu Wisata  

 

3.5 Instrumen Penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena. 

Nasution (dalam Sugiyono,2014:223), “Menjelaskan dalam penelitian 

kualitatif, tidak adapilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian utama, alasannya adalah bahwa, segalah sesuatu belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang di harapkan, itu semua tidak 

dapat di tentukan secara pasti dan jelas sebelumnya, segalah sesuatu masih 

perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, dalam keadaan yang serba 

tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya”. 



Zuriah (2009:199) menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan 

alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data, kualitas instrumen akan 

menentukan kualitas data yang terkumpul. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif, maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (key 

instrument) yang terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif 

yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek 

penelitian serta mencari informsi melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sehinnga dapat menggalih masalah yang ada di Desa Maria 

kec,Wawo.Kab, Bima. Peneliti sebagai instrumen atau alat peneliti yang 

utama, berarti bahwa peneliti berperan aktif dalam membuat rencana 

penelitian, proses dan pelaksanaan penelitian serta menjadi faktor penentu dari 

keseluruhan proses dari hasil penelitian. 

 

3.6 Data dan Sumber Data. 

3.6.1 Data. 

“Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi, 

wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi di Desa Maria Kac,Wawo. 

Kab,Bima. Yang sesuai dengan fokus penelitian”.  

3.6.2 Sumber Data. 

Lofland (dalam moleong,2010:157) menyebutkan sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah subjek darimana 



data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian bahan keterangan tentang 

objek penelitian. Sumber data merupakan salah satu yang paling penting 

dalam penelitian, kesalahan dalam menggunakan atau memehami sumber 

data, maka data yang didapat tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. 

“Sumber data dalam penelitian ini adalah orang  yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sumber data 

peneliti adalah: (1) Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kab, Bima (2) Kepala 

Desa Maria Atau Ketua Adat Desa Maria, dan (3) Masyarakat Desa Maria”. 

3.6.2.1 Data Primer 

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau pertama (tidak melalui perantara) data primer berupa opini 

subyek (orang) secara individual atau kelompok, data primer diperoleh secara 

langsung melalui observasi, wawancara dengan informan lapangan”. Informan 

tersebut adalah Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kab, Bima, Kepala Desa 

Maria Atau Ketua Adat Desa Maria, dan Masyarakat Desa Maria. 

3.6.2.2 Data sekunder 

Moleong (2006:157) “Menyebutkan bahwa data sekunder adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Sumber data sekunder berupa arsip-arsip dan dokumen-

dokumen, dokumentasi-dokumentasi yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian”. 

 

 

 



3.7 Tehnik Pengumpulan Data. 

Zuriah (2009:171) penelitian, disamping perlu menggunakan metode 

yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan 

penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkah 

diperolehnya data yang objektif. Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses 

pengumpulan data. Dalam proses tersebut akan di gunakan satu atau beberapa 

metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, 

tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristiknya penelitian yang 

dilakukan.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3.7.1 . Teknik Wawancara.  

Black dan Champion (dalam Zuriah, 2009 : 179) adalah teknik 

penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial. Hal ini 

dikarenakan bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti 

dengan responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang 

di inginkan oleh peneliti dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara 

dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

kepada Kepala Dinas parawisata Dan Kebudayaan  Tokoh adat desaMariai, 

Masyarakat desa Maria, serta Pemandu wisata dan budaya di desa Maria 

Kec.Wawo Kab.Bima (NTB). 

Teknik wawancara yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang 

berkenaan dengan tanggapan masyarakat setempat terhadap keberadaan wisata 



dan budaya uma lengge di jaman modern karena wisata uma lengge 

merupakan wisata peninggalan atau wisata leluhur. Wawancara mendalam 

adalah tekhnik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara 

terperinci dan intensif dengan suatu tujuan tertentu.Wawancara dilakukan 

untuk mendapat informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam 

penelitian.Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai 

masalah penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan Tokoh Adat yang 

merupakan tokoh penting  serta masyarakat setempat yang memgerti akan 

permasalahan yang diteliti. 

3.7.2    Teknik Observasi. 

Menurut Margono (dalam Zuriah : 2009 : 173) observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencacatan ini dilakukan 

terhadap objek ditempat  terjadi atau berlangsungnya peristiwa yaitu di Desa 

Maria Kec, Wawo, Kab Bima. 

Tekhnik observasi dilakukan melalui pengamatan langsung disertai 

dengan pendokumentasian. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi 

yang berkenaan dengan keadaan lapangan serta informasi yang berkenaan 

dengan permasalahan penelitian yaitu tentang peran tokoh adat dalam 

melestarikan eksistensi wisata dab budaya uma lengge sebagai obyek budaya 

leluhur. 

3.7.3 Teknik Dokementasi 

Menurut (zuriah, 2009 : 191) cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip termasuk juga buku teori, pendapat, dalil 



atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

disebut teknik dokumentasi atau studi dokumentasi. Teknik dokumentasi ini 

merupakan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan obyek 

penelitian serta semua yang mendukung sebagai bahan atau data yang 

nantinya difungsikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 

dokumen berupa hasil pemotretan proses terjadinya wawancara serta observasi 

yang dilakukan pada saat penelitian secara terperinci. Dalam penelitian ini 

digunakan dokumen berupa hasil pemotretan narasumber yang di wawancarai 

yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tokoh Adat Desa Maria, 

Masyarakat Desa Maria, Pemandu wisata dan budaya serta pemotretan obyek 

penelitian yaitu Uma Lengge. 

 

3.8 Teknik Analisis Data. 

Menurut Zuriah (2009 : 198) “Analisis data dalam penelitian 

merupakan    suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian 

serta kekritisan dari peneliti, analisis data melibatkan pengerjaan data, 

organisasi data, pemilihan menjadi satu-satuan tertentu, sintesis data, 

pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan 

apa yang harus di kemukakan kepada orang lain, sehingga pekerjaan analisis 

data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskriptif  kasar 

sampai pada produk penelitian”. 

“Dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi penelitian dengan 

informan” yaitu Kepala Dinas pariwisata dan kebudayaan, , Tokoh Adat Desa 

maria ,Masyarakat Setempat Serta Pemandu Wisata yang berada di Desa 



maria Kec.Wawo Kab.Bima (NTB), maka akan disusun dan dianalisis 

sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. 

“Penelitian ini menggunakan model analisis interaksi untuk 

menganalisis data dan hasil penelitiannya, data yang diperoleh dari lapangan 

berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi, adapun 

langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai berikut”: 

 

3.8.1    Pengumpulan Data. 

  “Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

mencatat data yang ada dilapangan serta melakukan pencatatan dilapangan”. 

3.8.2 Reduksi Data. 

   “Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis dilapangan, reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

dan diverifikasi”. 

3.8.3 Penyajian Data. 

   “Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-

kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis data 

yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks atau kolom”. 



3.8.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data. 

    Verifikasi data adalah “penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan 

analisis data penelitian, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan 

dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data 

yang harus di uji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang 

merupakan validitasnya”. 

Tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan 

data sebagai suatu proses siklus, sebagaimana alur proses dalam gambar 

berikut ini: 

 

 

Pengumpulan Data 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

  (Milles dan Huberman dalam Iskandar, 2009:139) 

 

3.9  Validitas Data. 

 “Data atau kesahihan data merupakan data dari hasil penelitian. Hal ini 

dilakukan oleh peneliti dengan maksud supaya hasil penelitiannya benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan, karena validitas data menunjukkan mutu 

seluruh proses pengumpulan data dalam penelitian. Data yang telah 

Penarikan kesimpulan 

Reduksi Data Penyajian Data 



terkumpul, diolah dan diuji kebenarannya melalui teknik pemekrisaan 

tertentu”. 

“Upaya mendapatkan data dengan mantap dan benar maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu teknik 

triangulasi, Menurut Moleong (2004:330)” “ Triangulasi adalah teknik 

pemekrisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu”. 

“Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data, dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 

pemekrisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian, triangulasi data 

dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi, triangulasi itu selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, 

selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran 

peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif”. 

 




