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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
41

 Penelitian lapangan 

(Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan  luas dalam penelitian 

kualitatif. Ide  penting dari jenis penelitian ini adalah  bahwa  peneliti  berangkat  ke  

lapangan  untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang 

terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan  pengamatan 

berada Studi di Desa Terbanggi Marga, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur. 

Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan 

kondisi lokasi tersebut.  
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Adapun pendekatan Dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Bogdan dan 

Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data 

deskriptif.
42

 Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian 

yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau 

sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar 

bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh 

kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
43

 Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut dengan 

deskriptif. Sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, 

kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
44

  Penelitian deskriptif 

menurut Hadari Nawawi: dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan mengambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
45

 Peneliti memilih jenis pendekatan ini 

didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena 

data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang 

terjadi di suatu daerah atau pada masyarakat dalam daerah tersebut yang dalam 

                                                           
42

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),h 

23 
43

Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian  Sosial ,( Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), h 258. 
44

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,  2010),h 16 & 

19. 
45

 Hadari Nawawi,Metode Penelitian Bidang Social, (Gadjah Mada Universiti Press Jogjakarta, 

1998),h 63 



50 
 

penelitian ini data-data di ambil dari para pelaku Sebambangan dan pandangan tokoh 

adat, agama serta masyarakat yang terdapat Studi di Desa Terbanggi Marga 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.  

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti 

bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti 

mendeskriptifkan  tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat 

semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga 

mengemukakan tentang  fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.
46

 

B. Objek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tepatnya Studi di Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana 

Kab. Lampung Timur. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya tradisi 

sebambangan yang masih berlangsung di Desa tersebut.sehingga dengan 

melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, 

kondisi dan objek-objek teliti guna mendapatkan data-data informasi yang 

diperlukan secara jelas. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena 

menurut peneliti dilokasi tersebut didapati pasangan suami istri yang menikah 

dengan cara sebambangan, sehingga lebih bisa mendapatkan informasi yang 

falid mengenai hasil penelitian yang dimaksud. 

2. Subjek Penelitian 
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Subjek  Penelitian  adalah  subjek yang oleh  peneliti dijadikan sebagai 

sumber informasi. Dalam  hal  ini subjek  penelitian  adalah para pasangan 

sebambangan (belarian) yang terdapat Studi di Desa Terbanggi Marga 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagai  informan. Adapun 

dari para pasangan (istri) yang melangsungkan kawin Sebambangan yang 

terdapat Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur, antara lain yang berinisial: R.A, J.W, M.R, YD. untuk lebih 

lengkapnya akan peneliti paparkan secara lengkap dalam bab ke IV yang berisi 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

C. Sumber data 

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek darimana data tersebut 

diperoleh. 
47

 Adapun data yang diperoleh meliputi :  

1. Data Primer 

Data Primer yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  yang 

pertama.
48

 Dalam  hal  ini  sumber  utama  adalah para pelaku nikah dengan 

cara sebambangan yang terdapat Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur, antara lain yang berinisial: R.A, J.W, 

M.R, YD. dan Pandangan beberapa tokoh masyarakat di desa tersebut antara 

lain : Darwis ( Tokoh Adat), Abah Zulkifli (Tokoh adat), Abdullah (Tokoh 
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Agama) Untuk lebih lengkapnya akan peneliti paparkan secara lengkap dalam 

bab ke IV yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. 

Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan 

oleh pihak lain.
49

 Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang 

menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi 

terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam 

penelitian ini.  

3. Data Tersier 

Data Tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya 

adalah kamus dan ensiklopedi.
50

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan.
51

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

1. Wawancara 
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Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang 

dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat 

memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam 

bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topic 

penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.
52

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan 

informal. Artinya peneliti tidak membatasi jawaban yang disampaikan oleh 

informan dan berjalan dalam suasana biasa. Sehingga pertanyaan dan jawaban 

juga disampaikan seperti pembicaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam melakukan wawancara, sebelumnya peneliti telah menyiapkan 

kerangka garis-garis besar pertanyaan. Garis-garis besar pertanyaan tersebut 

bertujuan agar segala yang dibutuhkan dapat tercakup keseluruhan dan tidak 

harus ditanyakan secara berurutan. Isi dari garis-garis besar pertanyaan yang 

telah peneliti siapkan sabagaimana ada didalam rumusan masalah. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi  dari  asal  kata  dokumen  yang  artinya  barang-barang  

tertulis seperti  buku,  majalah,  catatan  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan 

permasalahan penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh  dari  dokumentasi  ini  
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merupakan  data  skunder sebagai  pelengkap  data  primer, yang berkaitan 

dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi sebambangan dalam 

adat lampung. Dokumentasi  adalah mencari  data mengenai  hal-hal atau  

variable  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  

prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.
53

 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis 

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena 

yang masih aktual dan sesuai dengan kajian penelitian. 

E. Metode Pengolahan Data 

Data yang  telah dikumpulkan dengan  lengkap di  lapangan, selanjutnya diolah 

dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah 

penelitian  tentu  saja  data  yang  didapat  perlu  diorganisasikan  dengan 

menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif,  dimana  deskriptif  merupakan  laporan  

penelitian  yang berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi  gambaran  penyajian  

laporan  tersebut.
54

 Dan  dalam  pengolahan  data  perlu  melalui  beberapa  tahapan  

untuk  menyimpulkan suatu  realita  dan  fakta  dalam menjawab  sebuah  persoalan. 

Tahap-tahap  pengolahan data diantaranya: 

1. Proses Editing 
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Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti 

kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk 

mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau 

belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 

Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui 

wawancara dan catatan di lapangan. Pada saat penelitian kemudian memilah 

apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Classifying 

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti 

memasuki tahap selanjutnya yaitu: classifying dalam metode ini peneliti 

membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh 

baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti 

membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan 

disamping itu, peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan 

rumusan masalah yang ada. 

3. Verifikasi 

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di crosscek  kembali 

agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.
55
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4. Analysing 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang 

tidak pernah selesai proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan 

untuk menemukan tema-tema dan  merumuskan suatu jawaban permasalahan 

dalam penelitian. Dalam  metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-

data yang diperoleh  untuk  mempermudah  membaca  dan  memahami  data  

yang  sudah dikumpulkan. 

5. Concluding 

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.
56

 Pengambilan 

kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang 

menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.
57

 Di 

dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang  

telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik 

melalui wawancara maupun dokumen. 

F. Analisis Data 

Analisis  adalah  proses  yang  membawa  bagaimana  data  yang  diatur, 

mengorganisasikan  apa  yang  ada  dalam  sebuah  pola,  kategori,  dan  unit  

deskripsi dasar.  Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
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memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
58

 Disisi lain, menganalisis 

data yang didapatkan dari berbagai sumber sudah menjadi kewajiban dalam sebuah 

penelitian. 

Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh 

data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pegeditan terhadap data. Pengeditan 

merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, atau informasi 

yang dikumpulkan oleh peneliti. 59  Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 

kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun 

sekunder yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna 

serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini 

diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. 

Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk 

kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis, sehingga pada akhirnya akan 

didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Setelah data tersusun dengan 

sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam 

hal ini teknik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara memberi gambaran atau 
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mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan 

memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya.
60

 

Dengan teknik inilah penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman 

dalam pandangan Tokoh Masyarakat Desa Terbanggi Marga dan proses sebambangan 

yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat Desa tersebut, disertai dengan dasar-dasar 

hukum yang digunakanya. Sehingga dengan diketahuinya dua hal diatas, maka akan 

diketahui pula mengapa Mayarakat Studi di Desa Terbanggi Marga Masih Melakukan 

Tradisi Tersebut. 
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