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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. ”Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

(utuh)”.70  

Pendapat lain mengungkapakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok.71 

Tujuan peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena pendekatan 

ini merupakan pendekatan yang tepat untuk mengamati fenomena yang terjadi di 

Lamongan mengenai tradisi lamarannya, yangmana peneliti ingin 

mendiskripsikan mengenai Negosiasi Indentitas Dalam Tradisi Lamaran (Studi 

Pada Masyarakat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) dan dengan data 

yang diperoleh oleh peneliti akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata atau lisan dari subyek atau informan. 

70  Moleong, Lexy J. 2015. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal: 4. 

71 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian 

Ilmiah. Malang: Selaras. Hal :51. 
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3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

menunjukkan gambaran fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini 

atau saat lampau serta berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian 

menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya”.72 

 Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif tidak memanipulasi atau 

mengubah variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi yang apa 

adanya. Penggambaran kondisi bisa meliputi individual atau menggunakan angka-

angka.73 

Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe dan pendekatan deskriptif kualitatif 

yaitu untuk mengetahui secara detail negosiasi identitas dalam tradisi lamaran 

pada Masyarakat kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yangmana pada 

masyarakat kecamatan Paciran mulai meninggalkan tradisi setempat, Dengan 

menggunakan tipe ini diharapkan mampu mendapatkan informasi yang mendalam 

tentang fenomena penelitian tersebut. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian merupakan kapan penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 – Januari 2019. 

                                                           
72 Op.Cit.. Machmud, Muslimin. 2016. Hal : 136-137. 

73 Ibid. Machmud, Muslimin. 2016. Hal :137. 
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3.3.2 Tempat Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilaksanakan di kecamatan 

Paciran kabupaten Lamongan yang mana sesuai judul yang diteliti. Karena pada 

dasarnya Kecamatan Paciran berkembang budaya yang diturunkan dari generasi 

ke generasi yaitu “perempuan yang melamar”. Namun di kecamatan Paciran 

kabupaten Lamongan belakangan ini banyak berkembang pasangan-pasangan 

yang tidak lagi menggunakan budaya perempuan yang melamar. 

3.4 Subjek Penelitian 

Teknik penetapan subyek penelitian menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya memahami tentang apa yang kita 

harapkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek yang diteliti74 

 Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pusposif adalah penentuan 

subyek dengan pertimbangan tertentu dan tidak diambil secara acak. dalam hal ini 

subyek penelitian dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yakni 

subyek pokok atau subyek dan subyek tambahan atau informan.75 

1) Subyek  

Subyek berfungsi sebagai sumber data yang utama dalam data pendukung 

penelitian ini. Melalui subyek pokok diharapkan mampu untuk memberikan 

informasi atau data terkait dengan topik yaitu Negosiasi Identitas dalam 

tradisi pra lamaran pada pasangan di Kecamatan Paciran kabupaten 

                                                           
74 Sugiono. 2017. Metode penelitian kualitatif. Bandung: alfabeta.. hal :96 
75 Sugiono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal : 85. 
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Lamongan, dengan itu diharapkan subyek memberikan data yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Merupakan pasangan yang sama-sama asli kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan 

2. Pasangan yang telah melakukan lamaran atau pernikahan antara tahun 

2014-2019. 

3. Subyek bertempat tinggal di kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 

4. Merupakan Pasangan suami istri yang telah melakukan lamaran yang 

tidak sesuai dengan adat Paciran Lamongan 

2) Informan 

Dalam penelitian ini, informan digunakan untuk mengkroscek informasi 

yang didapatkan melalui subyek. Dalam hal ini informan harus memenuhi 

kriteria yang di telah diperimbangkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu: 

1. informan mengetahui tentang tradisi lamaran Lamongan 

2. informan merupakan asli dan bertempat tinggal di kecamatan Paciran 

3. informan mengetahui perkembangan tradisi yang ada di kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteks 
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penelitian kepada subjek, dalam sisi lain peneliti mencatat serta merekam 

dengan alat rekam. Menurut Creswell “ tujuan utama dari wawancara 

adalah untuk memungkinkan informan menggambarkan sepenuhnya 

pengalaman mereka dari fenomena yang diteliti. Wawancara dalam hal ini 

dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan penelitian guna 

memperoleh data awal dari penelitian. Wawancara dengan teknik tatap 

muka ini dianggap lebih efektif untuk peneliti dalam menggali data dan 

dapat mengajukan pertanyaan secara sistematis yang sudah disiapkan:.76 

Peneliti memilih menggunakan wawancara tatap muka dengan informan 

karena dengan tatap muka peneliti leluasa dan mengembangkan 

pertanyaan sesuai yang dibutruhkan oleh peneliti dan informan lebih 

leluasa dan terbuka saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. 

3.5.2 Dokumentasi 

 “Dokumentasi yakni dengan melihat dan menganalisa dokumen-

dokumen, baik dokumentasi dalam bentuk data tertulis, foto ataupun audio 

yang berkaitan dengan penelitian”.77 Dokumentasi digunakan oleh peneliti 

untuk memperkuat hasil penelitian atau data yang didapat saat penelitian 

dan data-data yang terkait dengan lamaran lamongan hal tersebut dapat 

diperkuat dengan hasil penelitian berbentuk rekaman suara, data terkait 

dan foto lamaran yang telah dilaksakan oleh informan serta simbolis dari 

lamaran lamoongan yang akan peneliti cantumkan dalam bentuk gambar. 

3.5.3 Observasi 

                                                           
76 Creswell john. W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
77 Op. Cit. Machmud. Muslimin. 2016. Hal : 60 
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Observasi merupakan tindakan peneliti untuk meliti dan mendengarkan 

(termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan 

dikatakan atau diperbincangkan para responden dalam suatu aktivitas.78 

Obsevasi dilakuakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang lebih 

lengkap dan mengamati secara langsung aktivitas subyek agar data yang 

didapat menjadi subjektif. 

3.6  TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada peneletian ini peneliti menganalisis data dari turun lapangan 

menggunakan model analisis data interaktif dari Milies dan Hubermen dan 

Saldana. Model analisis data ini memiliki empat komponen utama yaitu 

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

yangmana komponen-komponen tersebut saling berhubungan sebelum penelitian, 

saat melakukan penelitian dan sesudah melakukan penelitian.  

Data yang diperoleh akan dianalisis sebagi berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian 

yaitu deskriptif dan reflektif. Dalam hal ini deskriptif adalah catatan alami 

sedangkan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan juga 

pendapat. 

2. Kondensasi Data  

                                                           
78 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang : UMM Press. Hal : 72. 
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Dalam melakukan kondensasi data berfokus kepada menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data 

yang terdapat pada hasil observasi dilapangan maupun transkip dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

 Slecting 

peneliti harus selektif dalam melakukan penelitian, yaitu peneliti 

harus menetukan hal apa saja yang lebih penting, hubungan – 

hubungan apa saja yang lebih bermakna dan informasi apa saja yang 

dapat dikumpul dan dianalisis. 

 Focusing 

menjelaskan, memfokuskan data merupakan bentuk dari praanalis. 

Pada tahap ini peneliti memberikan fokus penelitian yang 

berhubungan dengan rumusan masalah.penelitian. tujuannya agar 

peneliti dapat memberikan batasan penelitian, sesuai dengan 

rumusan masalah. 

 Abstracting 

Pada tahap ini data yang telah terkumpul harus dilakukan evaluasi 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data. 

 Samplifying Dan Transforming 

 Pada tahap ini data dalam penelitian ini dilakukan penyederhanaan 

dan ditransformasikan dengan cara menyeleksinya secara ketat 
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melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam 

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, 

dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu 

dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih 

mendalam. 

4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari 

keseluruhan komponen diatas. Hasil penarikan kesimpulan disini bukanlah 

hasil terakhir. Hal ini dikarenakan peniliti masih dapat melakukan 

verfikasi data.79 

3.6 UJI KEABSAHAN DATA 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan melakukan dengan teknik 

pemeriksaan, menurut Muslimin menyebutkan dalam memperoleh keabsahan data 

pada penelitian kualitatif dapat dilihat dari derajat validitas internal, validitas 

eksternal, kebergantungan, dan kepastian.80 

Menurut sugiono triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengna jalan :  

                                                           
79 Idrus, Muhammad. 2009. “Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatkan Kualitatif Dan kuantitatif Edisi 

kedua”. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal : 148. 

80 Ibid. Machmud, Muslimin. 2016. s. Hal :68. 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintah, 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.81 

 

  

                                                           
81 Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal 

:331. 


