
 

29 
 

BAB.III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan.pada penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif  menurut Taylor.merupakan sebuah 

prosedur penelitan yang menghasilkan data.deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang.dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2015: 4).  

Alasan peniliti menggunakan.pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut 

berkaitan dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana 

komunikasi antarpersonal dalam tradisi.merarik pada masyarakat Sasak, terkhusus 

masyarakat Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan mengenai.suatu fenomena atau kegiatan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti secara sistematis dan faktual (Rachmat, 2008: 37) 

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan.komunikasi antarpersonal dalam tradisi merarik 

masyarakat Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. 

Dengan penggunaan tipe ini diharapkan peneliti.mendapatkan informasi secara 

mendalam mengenai objek penelitian.  
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten 

Lombok Tengah. Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai 

dengan 16 Juni 2017. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri. Kedudukan peneliti sekaligus bertindak sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, dan akhirnya menjadi.pelopor hasil penelitiannya. Ciri-

ciri umum manusia sebagai instrumen yang mencakup segi responsif, dapat 

menyesuaikan diri, menekan.kebutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, 

memproses dan mengihtisarkan, dan memanfaatkan kesimpulan untuk mencari 

respon yang tak lazim atau indiosntronik (Moleong, 2015: 168). 

3.5 Sumber Data  

a) Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dengan kata lain.data primer merupakan data yang didapat 

langsung oleh peneliti melalui subjek penelitian (Sugiyono, 2010: 137). 

b) Data.Sekunder   

   Menurut Sugiyono (2010: 137) sumber sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada.pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa 
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buku, jurnal, data sensus penduduk, dan.dokumentasi lain yang susuai dengan 

permasalahan penelitian.  

3.6 Subjek Penelitian 

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif ini secara.langsung melalui 

subjek penelitian yang dilakukan  melalui observasi dan wawancara mendalam 

dari satu subjek ke subjek lainnya. Tujuan menggunakan teknik ini bukanlah 

memusatkan diri pada adanya.perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan 

menjadi generalisasi, melainkan untuk merinci kekhususan yang ada dalam 

ramuan konteks yang unik (Moleong, 2015: 2214). 

Subjek penelitian merupakan individu yang.dapat dijadikan sumber informasi 

terkait rumusan masalah penelitian. Adapun subjek penelitihan yang akan dipilih 

sebagai sumber informasi demi.melengkapi data adalah warga Kelurahan Prapen, 

Kecamatan Praya Lombok Tengah yang telah merarik (menikah) serta dapat 

memberikan informasi secara jelas kepada peneliti, artinya subjek yang dipilih 

dapat berkomunikasi dengan baik serta memahami pertanyaan peneliti dan dapat 

memberikan jawaban secara jelas. Selain itu warga yang dianggap sebagai 

pengemuka pendapat yakni Ketua RT. Dalam memilih subjek penelitian dapat 

ditentukan dari kapasitas serta partisipasi terkait tradisi merarik pada masyarakat 

Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat lima 

subjek penelitian yang ditentukan dengan kriteria subjek penelitian sebagai 

berikut: 

a. Warga Desa Kelurahan.Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah 

b. Sudah menikah  
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c. Pendidikan.minimal SMA 

d. Dapat memberikan informasi yang.jelas dan dapat berbahasa Indonesia dengan 

lancar 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan.peneliti untuk 

memperoleh data.yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun dua teknik 

tersebut dapat didiskusikan sebagai berikut: 

1. Wawancara, merupakan percakapan dengan.maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan dengan dua.pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara pembicaraan informal, yakni 

pertanyaan yang diajukan sangat.bergantung pada spontanitasnya dalam 

mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan antara pewawancara 

dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan 

pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu.pembicaraan berjalan, terwawancara 

malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang 

diwawancarai (Moleong, 2015: 186-187).  

2. Dokumentasi, yakni dengan melihat dan.menganalisa dokumen-dokumen. Baik 

dokumentasi dalam bentuk data tertulis, foto ataupun audio yang berkaitan 

dengan penelitian (Hamidi, 2004: 73-74). 
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3.8 Teknik.Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian.ini melalui beberapa tahapan, 

diantaranya: 

1. Reduksi data, inti dari reduksi data ini adalah proses penggabungan.dan

penyeragaman segala bentuk.data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan

(script) yang akan dianalisis.

2. Kategorisasi data, memilah-milah setiap satuan (objek penelitian) ke dalam

bagian-bagian yang memiliki.kesamaan, setiap kategori diberi nama yang

disebut “lebel”.

3. Sintesisasi, mencari keterkaitan.antara satu kategori dengan kategori yang lain

(Moleong, 2015: 280).

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data peniliti menggunakan.teknik triangulasi. 

Triangulasi menurut Denzin (1978)  yakni teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk.keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2015: 330).  

Jenis triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber, menurut 

Patton triangulasi sumber berarti.membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu.dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya 

membandingkan apa yang dikatakn.oleh informan ketika di depan umum dengan 

apa yang dikatakan seacara pribadi, membandingkan keadaan dan perspektif 

seorang dengan berbagai pendapat.dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
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orang yang berpendidikan.menengah atau tinggi, orang berada, pemerintah. 

(Moleong, 2015: 330-331).  

 

 

 

 

 


