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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini diuraikan mengenai (1) Pendekatan Penelitian, (2) 

Lokasi Penelitian, (3) Subjek Penelitian (4) Teknik Penelitian. Berikut penjelasan yang 

berkaitan dengan metode penelitian. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini tentang analisis nilai-nilai kearifan lokal dalam festival Gandrung 

Sewu di kota Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan serta dapat mengolah data yang sifatnya 

deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan catatan lapangan, gambar, penalaran, 

definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.  

Pendekatan kualitatif, mementingkan pada pola proses penelitiannya dibandingkan 

dengan hasil akhir penelitian yang sudah diperoleh. Oleh karena itu, urutan kegiatan 

berubah-ubah bergantung pada kondisi dan gejala yang ditemukan saat mencari data. 

Dalam hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan (Moleong, 2014) yaitu penelitian 

kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan 

situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan 

kondisi kehidupan nyata. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, maka peneliti 

bertujuan untuk dapat menggambarkan bagaimana bentuk, makna, dan fungsi dari 

nilai-nilai kearifan lokal melalui festival Gandrung Sewu di kota Banyuwangi. 

 



 

 
 

3.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti menentukan tiga tempat untuk dijadikan sebagai sarana pengambilan data. 

Pertama, di Desa Kemiren  tepatnya di jalan perkebunan kalibendo nomor 238, 

Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua, Pantai Boom 

tepatnya di Desa Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, 

Jawa Timur. Ketiga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banyuwangi, tepatnya di 

jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 78, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, 

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan hal itu, ada tiga tempat yang dipilih 

untuk dijadikan tempat penelitian karena tempat tersebut sangat berkaitan dengan 

diadakannya festival Gandrung Sewu. Keempat, beberapa kecamatan di kota 

Banyuwangi seperti: Kecamatan Genteng, Kecamatan Setail, Kecamatan Jajag, dan 

Kecamatan Rogojampi. 

 

3.3 Data Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan untuk mengetahui hasil penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan data 

penelitian ini diperoleh dari kata-kata, dialog wawancara, angket kuesioner, dan 

transkip wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab 

pendahuluan. Data penelitian yang disajikan meliputi data primer dan data sekunder.  

 

 

 



 

 
 

3.3.1 Data Primer 

Data primer atau sumber data yang diperoleh peneliti berupa dokumen melalui 

wawancara, angket kuesioner,  dan transkip wawancara seperti kata-kata dan tindakan 

saat wawancara itu dilakukan. Dengan mempertimbangkan pelaku narasumber, usia 

narasumber, jenis kelamin narasumber, jenis pekerjaan narasumber, dan situasi saat 

wawancara.  

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data tambahan adalah sumber data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi 

data-data dan diperoleh di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. 

Sumber data tertulis dibagi atas sumber data dari buku maupun dokumentasi yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini. Sumber data tersebut antara lain:  

1) Sumber Dokumen   

Bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, 

majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2014). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sumber dari buku, data arsip festival dari Dinas 

kebudayaan dan pariwisata, rangkuman festival Gandrung Sewu dari 2012 sampai 

sekarang, urutan peristiwa festival Gandrung Sewu, Visi dan Misi adanya festival 

Gandrung Sewu, transkip wawancara, dan sumber-sumber buku yang berkaitan tentang 

kearifan lokal. 

2) Sumber Dokumentasi  

Dalam penelitian kualitatif sumber dokumentasi berupa: Surat keputusan dari 

Bupati (SK),  foto, dan data rekaman kuesioner.  Hal ini memang digunakan sebagai 



 

 
 

alat dalam penelitian. Pada foto, ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri (Moleong, 2014).  

Pada pelaksanaan festival Gandrung Sewu peneliti mengambil SK dari Dinas 

kebudayaan dan pariwisata, foto atau gambar yang diambil baik secara langsung 

maupun milik orang lain saat di pantai boom. Di mana peneliti sekaligus mengamati 

proses terlaksananya festival Gandrung Sewu dan masyarakat Suku Using di Desa 

Kemiren. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini, data diperoleh atau dilihat dari subjek yang terpilih. 

Peneliti menetapkan subjek penelitiannya pada: (1) tokoh atau sesepuh; (2) pawang 

atau dukun; (3) dinas pariwisata; (4) pelaku penari Gandrung Sewu, dan; (5) 

masyarakat setempat. Adapun beberapa kriteria di dalamnya yang dapat 

dipertimbangkan yaitu: 

1) Narasumber diambil berdasarkan pemahaman mengenai festival Gandrung Sewu. 

2) Usia narasumber 16 sampai 65 tahun dengan pertimbangan memiliki kriteria 

dibidangnya masing-masing. 

3) Untuk tokoh atau sesepuh diambil berdasarkan regenerasi dari Gandrung. 

4) Untuk pawang atau dukun diambil berdasarkan pengalaman saat melakukan ritual 

yang sedang berlangsung maupun sebelumnya. 



 

 
 

5) Untuk dinas pariwisata diambil karena sebagai penyelenggara dalam adanya festival 

Gandrung Sewu. 

6) Untuk penari diambil berdasarkan pengalaman mengikuti festival Gandrung Sewu, 

baik dari tahun 2012 sampai sekarang. 

7) Untuk masyarakat diambil berdasarkan pengalaman sudah menonton festival 

Gandrung Sewu, sehingga data dapat diambil secara valid. 

 

3.5 Teknik Penelitian 

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif yaitu data hasil 

penelitian berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan kejadian yang terjadi dan 

dianalisis. Teknik penelitian ini berupa pengumpulan data dan analisis data pada 

sebuah budaya kearifan lokal untuk menguraikan isi atau kandungan yang terdapat 

dalam festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. 

 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh kejelasan informasi yang 

dibutuhkan supaya mencapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Wawancara, dalam hal ini menggunakan jenis wawancara terbuka dengan metode 

mencatat dan merekam, sehingga nantinya akan dapat disimpulkan pada transkip 

wawancara. Tujuannya untuk menggali data secara detail adanya festival tersebut; (2) 

Angket kuesioner, dalam hal ini menggunakan jenis angket terbuka dengan tujuan 

untuk menggali data secara tertulis dari penari Gandrung Sewu maupun masyarakat 

setempat. 
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Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana tercantum dalam tabel penelitian berikut 

ini: Tabel. 1 Teknik Pengumpulan Data 

 

No. Fokus Penelitian Sub fokus Subjek Penelitian Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrument 

1.  Bentuk nilai-nilai 

kearifan lokal 

melalui festival 

Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi 

a.  Nilai 

Kemanusiaan 

b.  Nilai 

Keagamaan 

c.  Nilai 

Kepribadian 

Tokoh atau sesepuh, 

pawang atau dukun, 

dinas pariwisata kota 

Banyuwangi, pelaku 

penari Gandrung Sewu, 

masyarakat dan 

dokumentasi 

a. Data primer 

b. Data 

sekunder 

c. Wawancara 

d. Angket 

kuesioner 

e. Dokumen 

resmi 

a. Peneliti  

b. Pedoman 

Wawancara 

2. Makna nilai-nilai 

kearifan lokal 

melalui festival 

Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi 

a. Makna 

pendidikan. 

b. Makna budaya. 

c. Makna sosial. 

d. Makna ekonomi 

Dokumen, Dinas 

pariwisata kota 

Banyuwangi, dan 

dokumentasi 

a. Data 

primer 

b. Data 

sekunder 

c. Wawancara 

d. Angket 

kuesioner 

e. Dokumen 

resmi 

a. Peneliti 

b. Pedoman 

Wawancara 

3. Fungsi  nilai-nilai 

kearifan lokal 

melalui festival 

Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi 

a.  Fungsi 

pendidikan. 

b.  Fungsi budaya. 

c.  Fungsi sosial. 

d.  Fungsi 

ekonomi. 

Tokoh atau sesepuh, 

pawang atau dukun, 

pelaku penari Gandrung 

Sewu, masyarakat dan 

dokumentasi 

a. Data 

primer 

b. Data 

sekunder 

c. Wawancara 

d. Angket 

kuesioner 

e. Dokumen 

resmi 

a. Peneliti 

b. Pedoman 

Wawancara 
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Pada penelitian ini akan digunakan instrumen penjaringan data sebagaimana tercantum 

dalam tabel penelitian berikut ini: Tabel 2. Instrumen Penjaringan Data. 

No. Kode Data Data Deskripsi Pemaknaan 

1. BNKL/BNK    

2. BNKL/BNA    

3. BNKL/BNP    

4. MNKL/MP    

5. MNKL/MB    

6. MNKL/MS    

7. MNKL/MI    

8. FNKL/FP    

9. FNKL/FB    

10. FNKL/FS    

11. FNKL/FI    

 

Keterangan Pengkodean: 

BNKL : Bentuk Nilai Kearifan Lokal          BNK  : Bentuk Nilai Kemanusiaan 

MNKL : Makna Nilai Kearifan Lokal          BNA  : Bentuk Nilai Keagamaan 

FNKL : Fungsi Nilai Kearifan Lokal          BNP   : Bentuk Nilai Kepribadian 

MP : Makna Pendidikan                         WR     : Wawancara  

MB : Makna Budaya                                P        : Pertanyaan 

MS : Makna Sosial                                  KS     : Kuesioner 

MI       : Makna Ekonomi                             FS      : Fungsi Sosial 

FP : Fungsi Pendidikan                          FI      : Fungsi Ekonomi 

FB : Fungsi Budaya                                
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3.5.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan rangkaian proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis. Peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai bentuk upaya mempermudah 

proses mengidentifikasi dan mengurutkan data-data dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar untuk menentukan kesimpulan di akhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman. Teknik 

analisis data itu dilakukan secara intensif dan terus menerus sampai penarikan kesimpulan 

akhir atau verifikasi. 

Teknik analisis data ini dikenal dengan teknik model air atau model interaktif. Teknik 

ini menggunakan tiga alur yang dapat dilakukan secara bersama-sama yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan mengenai tiga alur tersebut. 

1) Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan mentransformasi data 

mentah berasal dari sumber data yang sudah ditentukan. Selama pengumpulan data terdapat 

aktivitas seperti membuat ringkasan, mengkode data, dan mentranskip data. Data yang 

direduksi dan dikelompokkan dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu: Bentuk, makna, 

dan fungsi dari nilai-nilai kearifan lokal dalam festival Gandrung Sewu. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan supaya data yang diperoleh dapat terorganisir dan tersusun 

dalam tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Sehingga nantinya data mudah dipahami 

dengan penyajian data model tabel. Penelitian ini menggunakan penyajian data berbentuk 

tabel yang nantinya berdasarkan hasil dari rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut 
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berkaitan dengan bentuk, makna, dan fungsi dari nilai-nilai kearifan lokal dalam festival 

Gandrung Sewu. 

3) Penarikan Kesimpulan Akhir atau Verivikasi 

Tahap penarikan kesimpulan berkaitan dengan hasil dan verivikasi data yang telah 

diperoleh. Tahap penarikan kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah apabila 

ditemukan bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Hal ini bergantung 

pada kumpulan catatan di lapangan dan metode pencarian ulang yang digunakan. Proses 

dalam mendapatkan bukti itu disebut verivikasi data. Langkah dalam verivikasi data tersebut 

dilakukan secara terbuka mengenai bentuk, makna, dan fungsi dari nilai-nilai kearifan lokal 

dalam festival Gandrung Sewu.  

Adapun kualitas data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu mengecek keterwakilan 

data dan melakukan pembobotan bukti dari sumber data. Berdasarkan pemikiran di atas 

adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti berdasarkan model interaktif menurut 

Mile dan Hubberman dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2. Teknik analisis data Mile dan Hubberman 
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3.5.3 Langkah-langkah Penelitian 

Adapun Langkah-langkah pengumpulan data dan teknik analisis data dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut.  

1) Data mentah yang diperoleh dari wawancara melalui audio rekaman alat komunikasi 

disederhanakan dengan cara melakukan pencatatan atau transkip wawancara.  

2) Data mentah dari angket kuesioner akan dilakukan dengan cara: (1) pembuatan angket 

kuesioner; (2) pemilihan diksi pada angket kuesioner; (3) uji coba ke narasumber; (4) 

setelah dianggap sudah sesuai, baru melakukan penyebaran angket ke narasumber dengan 

memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.  

3) Menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh berdasarkan rumusan 

masalah. 

4) Data yang telah melalui proses pemilihan dan pengecekan ulang kemudian dikumpulkan.  

5) Menyusun data dalam struktur yang sistematis dengan cara pengelompokan data sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian dan data dimasukkan ke dalam korpus data. 

6) Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 


