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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian yang berupaya dapat menghimpun, mengolah, 

menganalisa dan menafsirkan data secara kuantitatif. (Surakhmad, 

1989:132) 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan. Penentuan lokasi ini jelas berkaitan dengan penelitian 

kuantitatif yang bersifat penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah 

Dusun Kedungmonggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, 

Kabupaten Malang. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 

Februari 2017- 22 Januari 2018. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu dan 

dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah warga masyarakat sekitar padepokan Asmorobangun dusun 

Kedungmonggo RT 17 dengan indikatornya adalah ibu-ibu yang 

memiliki anak usia 5-15 tahun, pernah mengikutsertakan anaknya 
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dalam kegiatan dipadepokan Asmorobangun dan bersedia menjawab 

kuesioner dari peneliti. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk 

penelitian dan melalui cara-cara tertentu yang mempunyai 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dianggap bisa mewakili 

sebagian dari populasi.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara 

menggunakan incidental sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

incidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai 

sampel, jika orang yang kebetulan ditemui tersebut dinilai cocok 

dengan sumber data (Sugiono, 2016:85). Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 36 responden. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti melalui pembuatan daftar pertanyaan dengan jumlah 

pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini 

dipilih untuk mendapatkan hasil dari penelitian kuantitatif 

(Hamidi, 2010:140). 
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2) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan (data) ataupun dari foto-foto yang telah diperoleh peneliti 

atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 2010:140). Adapun data-

data yang dimaksud berupa berkas-berkas, foto dan arsip-arsip 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer dari hasil kuesioner. 

3.5 Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden lewat 

kuesioner atau angket. Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner 

kepada responden yaitu masyarakat kedungmonggo RT 17 untuk di isi. 

Kuesioner tersebut dapat dijadikan alat untuk mengetahui respon 

masyarakat sekitar padepokan tari topeng malangan Asmorobangun 

terhadap pelestarian tari topeng. 

b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti berupa catatan 

atau dokumen-dokumen, serta sumber lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan menyederhanakan data di dalam bentuk yang 

mudah dibaca sehingga memperjelas interpretasi data yang diperoleh di 

lapangan. Selanjutnya pengujian data dengan menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 
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1999:86). Dengan menggunakan skala likert jawaban setiap item 

mempunyai gradasi dari positif sampai negatif. 

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk, 

menganalisis data yang telah diperolehnya dalam suatu penelitian secara 

garis besar. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kuesioner atau angket, yaitu rata-rata skor pada suatu 

item atau pernyataan berbeda bagi kelompok responden yang sikapnya 

positif dan bagi kelompok responden yang sikapnya negatif. (Azwar, 

2008:148) 

Analisis data deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian 

yang dapat memaparkan hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis 

deskriptif ini menggunakan satu variabel, oleh karena itu analisis data dalam 

penelitian ini tidak berbentuk membandingkan satu sama lain.  

1) Rata-rata (rata-rata hitung atau mean) 

Rata-rata hitung atau rataan hitung sering pula disebut mean. Rata-rata 

dari sekumpulan data ditentukan sebagai perbandingan jumlah datum 

dengan banyak nilai datum. 

rumus mean. 

Rata-rata = 
diamati yang datumBanyak 

diamati yang datum nilai semuaJumlah 
 

 Atau  

 µ = 
n

x
 ( untuk populasi ) 

x̅ =  
n

x
 ( untuk sampel ) 

Keterangan 
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µ :  Rataan dari sekumpulan data pada populasi 

x ̅ :  Rataan dari sekumpulan data pada sampel 

n :  Banyaknya datum yang diamati 

2) Median ( nilai tengah ) 

Median merupakan nilai yang terletak ditengah dari suatu set nilai 

atau pengamatan yang disusun range. 

Untuk data tidak dikelompokan (ungrouped data) terdapat 2 

rumus untuk menentukan letak posisi atau median. 

a. Bila banyak pengamatan gasal, median terletak pada 

n + 1 

urutan ke :     n = banyak pengamatan 

    2 

b. Bila banyaknya pengamatan genap, median terletak pada 

urutan ke : 

 

n   n + 1  

dan  

2       2 

  

Untuk data yang dikelompokkan  

Rumus median : 

Median : Lo + C  [ 
𝑛

2− ∑𝑓⁄

𝑓
 ] 

Keterangan : 

Lo = batasan bawah kelas median yaitu kelas dimana 

median terletak  

C =  panjang kelas median 

n  =  banyak data atau pengamatan  
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∑𝑓  =  jumlah semua frekuensi dari semua kelas 

dibawah kelas median 

𝑓     =  frekuensi kelas median 

3) Modus

      Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling 

banyak digunakan dan sering dipakai untuk menyatakan rata-

rata dan kuantitatif. Misalnya : penyebab kematian terbanyak 

dan jenis penyakit terbanyak. 

1) Untuk data tidak dikelompokkan (Ungrouped data)

Modus ditentukan dengan jalan menentukan

frekuensi terbanyak diantara data itu.

2) Untuk data tidak dikelompokkan Rumus modus

Mo=Lo + C [
𝑑1

𝑑1+ 𝑑2
]

Keterangan : 

Lo =  Batas bawah kelas modus yaitu kelas   

dengan ferkuensi terbanyak 

C =  Panjang kelas 

d1 =  Selisih frekuensi kelas modus dikurang   

frekuensi kelas interval sebelum sebelum   

kelas 

d2 =  Selisih frekuensi kelas modus dikuranggi   

frekuensi kelas interval sesudah kelas. 


