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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab III ini merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian. 

Pada suatu metode penelitian skripsi ada berbagai macam sub bab yang menjadi 

pembahasan dengan disusun secara runtut dan padu, antara lain yaitu: 1) Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, 2) Lokasi Penelitian, 3) Waktu Penelitian, 4) Data dan 

Sumber Data Penelitian, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data, 

7) Pengecekan Keabsahan Data. 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipakai yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif sendiri, hasil akhir yang di 

dapat yaitu berupa deskriptif atau penjelasan. Penjelasan tersebut didapatkan 

peneliti melalui proses panjang dengan cara wawancara langsung kepada 

narasumber.  

Sugiyono (2015:8) mengatakan, bahwa metode kualitatif sering disebut 

metode penelitian yang dilakukan dengan cara alamiah, karena awalnya metode 

ini lebih banyak digunakan dalam penelitian bidang antropologi budaya. Data 

yang diperoleh pun memiliki makna yang pasti dan sebenarnya.   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

subjek/objek penelitian yang didapat dari lapangan, lalu data yang terkumpul 

mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Pada penelitian ini 

menggunakan data kualitatif. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif ialah, data yang di dapat oleh peneliti dari pengamatan lapangan pada 

masyarakat yang menjadi objek penelitian yaitu berupa kata-kata bukan angka. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Mbungur Desa Ngrencak 

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Adapun pemilihan lokasi penelitian 

ini berdasarkan atas pertimbangan, karena di lokasi tersebut Mayoritas 

penduduknya suku Jawa yang sangat kental dengan adat istiadat atau tradisi 

warisan nenek moyang yang masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi bersih kali 

yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mbungur mempunyai beberapa tahap. 

Tahap pertama sebelum bersih kali sesepuh yang memimpin tradisi tersebut 

membacakan doa-doa, kedua setelah selesai membacakan doa-doa masyarakat 

disitu memulai membersihkan kali nya, ketiga setelah selesai membersihkan kali 

pada malam harinya ada kenduri dan yasinan, yang dimana dalam kenduri 

sesajinya ada mule metri, kenduren syukuran, rasul, ambeng sak obo rampene. 

Tradisi bersih kali pada masyarakat Dusun Mbungur memuat leksikon yang 

menjadi kearifan lokal masyarakat desa setempat. 

 

3.3 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang ditempuh peneliti untuk 

mengadakan suatu penelitian. Penelitian tentang kearifan lokal dalam leksikon 

bersih kali di Dusun Mbungur yang juga di ikuti oleh warga setempat yang tempat 

tinggalnya dekat dengan kali. Tradisi bersih kali sendiri dilakukan hanya satu kali 
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pada bulan longkang dengan waktu satu hari saja. Dalam pengambilan data, 

peneliti memulainya pada bulan januari 2019.  

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data-data yang akan ditulis. 

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualtatif yang dilakukan melalui wawancara, lalu 

observasi dan dokumentasi. sumber data yang dipakai anatar lain yaitu : 

a) Sumber Data Primer 

Penelitian pada tradisi bersih kali ini, menggunakan sumber data primer 

yang merupakan langsung dilapangan tempat penelitian untuk mendapatkan data. 

Dalam penelitian tradisi bersih kali, sumber data primer yang dipakai 

mengggunakan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan sesepuh 

yang memimpin jalannya tradisi bersih kali dan masyarakat ada di Dusun 

Mbungur.  

Adapun sumber informannya sebagaimana tabel berikut: 

No Informan  Nama  

1.  Sesepuh atau Juru Kunci 1. Simbah Katubi 

2. Masyarakat 1. Simbah Sodiq 

2. Pakde Sapar 

3. Tokoh Agama 1. Bapak Den 

4. Kepala Dusun 1. Bapak Karni 

5. Rukun Warga 1. Lek Imam 
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b) Sumber Data Sekunder  

Pada sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian tradisi bersih 

kali ini, menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang 

diperoleh berupa foto-foto dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara, 

dan kondisi desa tersebut. Pada penelitian ini data sekunder yang di dapatkan 

untuk melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan 

wawancara langsung terhadap masyarakat tersebut.  

 

Tabel 3.1  

Indikator Kearifan Lokal dalam Leksikon Tradisi Bersih Kali 

No Aspek yang diteliti dalam tradisi bersih kali Indikator 

1 Kearifan lokal dalam tradisi bersih kali Bentuk kebijaksanaan dalam tradisi 

bersih kali 

(Pengetahuan/pemahaman, 

pengalaman, dan wawasan yang ada 

dalam tradisi bersih kali). 

Nilai-nilai kebaikan yang dipercaya 

atau diterapkan dalam tradisi bersih 

kali. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

kearifan lokal tradisi bersih kali. 

2 Leksikon dalam tradisi bersih kali Kata pada doa atau mantra dan nama 

sesaji 

 

Tabel 3.2 

Korpus Data Leksikon Tradisi Bersih kali 

No. Kode Data Aspek Deskripsi 

MK FK 

1.      
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2.      

3.      

4.      

5.       

6.      

7.      

 

Keterangan : 

MK : Makna Kata 

FK : Fungsi Kata 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini, agar peneliti lebih mudah 

untuk mencari data dari narasumber yang diteliti. Dalam Peneliti ini menggunakan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan sutau data yang akan peneliti 

analisis. Lalu, jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah peneliti tanyakan 

pada narasumber akan diolah agar mendapatkan hasil untuk mendukung dalam 

pengumpulan data peneliti. Pada penelitian ini, instrument yang dipakai dalam 

penelitian yaitu :  

1) Teknik Observasi 

Teknik observasi ialah suatu kegiatan dalam mengamati atau mencermati, 

juga melakukan pencatatan data informasi yang susuai pada konteks penelitian. 

Dalam observasi, objek yang diteliti akan diamati langsung oleh peneliti di tempat 

berlangsungnya tradisi bersih kali tersebut. 
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Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan phsikologis (Sugiyono, 2015:145). 

Dalam melakukan observasi, peneliti harus melakukan observasi atau pengamatan 

dengan objek yang diteliti secara langsung, agar data yang didapatkan bisa jelas 

dalam persepsi masyarakat mengenai Kearifan Lokal dalam Tradisi Bersih Kali di 

Dusun Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. 

2) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini untuk mencari keterangan secara lengkap dengan 

melakukan wawancara dengan tokoh sesepuh di Dusun Mbungur Desa Ngrencak 

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Pada penelitian ini, wawancara yang 

dipakai yaitu wawancara terstruktur dan tidak tersruktu. 

a) Wawancara Terstruktur 

Pada wawancara tersruktur ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan 

tentang kearifan lokal dalam tradisi bersih kali, yang sebelumnya sudah disiapkan 

pertanyannya, agar jawaban dari narasumber bisa terarah dan mendapatkan data-

data yang relevan.  

b) Wawancara Tidak Terstruktur 

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk 

mendapatkan informasi yang belum sempat ditanyakan oleh peneliti secara 

langsung dari tokoh sesepuh di Dusun Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan 

Panggul Kabupaten Trenggalek. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah dalam penelitian menganalisis data dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1) Pengumpulan data  

Pada pengumpulan data ini, peneliti melakukan observasi, lalu wawancara 

dan dokumentasi. dalam pengumpulan data sendiri harus lebih dari satu kali. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan sesepuh dalam 

tradisi bersih kali dan juga masyarakat tersebut. Sedangkan pengumpulan data 

yang menggunakan dokumentasi, hasil yang di dapatkan akan berupa foto-foto 

pada saat melakukan wawancara dengan narasumber dan mencatat hal-hal yang 

ditemui oleh peneliti saat di lapangan. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal yang pokok, serta 

memfokuskan pada suatu hal yang penting. Dengan begitu, data yang akan 

diperoleh peneliti bisa memberikan gambaran yang jelas, serta peneliti akan 

mudah dalam mengolah hasil data yang didapatkan.  

3) Penyajian Data 

Pada penyajian data tentang kearifan lokal dalam tradisi bersih kali ini 

menggunakan bentuk penyajian data kualitatif. Data kualitatif yang dipakai dalam 

bentuk naratif untuk mendiskripsikan hasil dari wawancara penelitian.  

4) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Pada saat kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya 

sementara, dan akan berubah jika tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dalam 



23 

mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Hal yang dilakukan dalam 

penarikan kesimpulan dan verikasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 

jelas kebenarannya dan kegunaannya.  

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Sedangkan Menurut Moleong (2008:330) Triangulasi 

merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. 

Triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

metode. Triangulasi metode ialah pengumpulan dan pengujian data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan cara wawancara, setelah wawancara lalu dicek melalui 

observasi dan dokumentasi. Jika dalam pengujian kredibilitas data hasilnya 

berbeda-beda, maka peneliti harus berdiskusi lagi dengan narasumber yang diteliti 

agar data yang di dapatkan relevan dan sama. Data pada suatu temuan dilapangan, 

apabila sudah didapatkan dari narasumber yang diteliti akan di bandingkan antara 

data yang satu dengan data yang lainnya. Tujuan dalam hal ini, untuk menguji 

keabsahan data tersebut apa sudah bisa di anggap valid atau tidak.  


