
BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah.
1
 

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang 

dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun 

hitungan. 

Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, 

kelompok dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, 

beberapa orang, maupun satu orang saja.
2
 Dalam kesempatan ini peneliti 

melakukannya sendirian.Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis 

sampai hasil akhirnya peneliti melakukan sendiri. 

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk mengetahui masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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B. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Desa Ngadi 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.  

 Peneliti memilih tempat tersebut sebagai obyek penelitian karena di 

tempat tersebut sering kali ketika ingin menikahkan anaknya itu selalu 

mempertimbangkan dengan adanya adat perkawinan yang ada di Desa Ngadi 

yaitu mengenai Larangan Perkawinan Adat Geyeng. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan pada beberapa alasan :  

1. Di era yang semakin  modern seperti ini para masyarakat yang berada di 

Desa Ngadi tetap melaksanakan Adat  yang ada di daerahnya yaitu 

mengenai Larangan Perkawinan Adat Geyeng ketika akan menikahkan 

anaknya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berkaitan dengan esensi dan beberapa faktor atau sebab ditaatinya adat 

serta bagaimana hukum dari meyakini adat yang dilakukan masyarakat 

tersebut. 

2. Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat diperoleh suatu paparan 

mengenai esensi, faktor dan hukumnya mengenai Adat Geyeng, 

khususnya bagi masyarakat Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten 

Kediri.   

3. Selain  itu lokasi penelitian dirasa dekat dengan alamat peneliti, sehingga 

akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan menghemat biaya, 

waktu dan tenaga.  

 



 

C. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif “ the researcher is the key intrument “, jadi 

peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, peneliti sebagai instrument penelitian memiliki keunggulan dalam 

prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara 

merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.
3
 

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data 

yang valid , jelas, dan sesuai dalam sebuah penelitian. Maka peneliti hadir 

dalam proses penelitian, dengan mendatangi langsung kepada informan atau 

para pihak yang mengetahui perihal obyek penelitian.
4
 

Dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangatlah 

penting karena untuk mendapatkan data yang lengkap. Tanpa kehadiran 

peneliti maka, penelitian tidak akan berjalan dengan lancar dan data pun tidak 

akan didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan 

bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
5
 

Dengan demikian peneliti sekaligus pengumpul data, datang secara 

langsung kepada masyarakat yang menjadi obyek penelitian yaitu masyarakat 

di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kehadiran peneliti kurang 

lebih dua bulan yang dilaksanakan dua sampai empat kali dalam seminggu, 

tanpa menganggu aktifitas mereka untuk mendapatkan data sebanyak-
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banyaknya dengan cara menggali informasi dari para masyarakat Desa Ngadi 

yang sebagian besar penduduknya masih mempercayai Adat tersebut, dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan yang rinci dan teratur yang terkait 

dengan fokus penelitian. Sehingga data dapat diperoleh secara valid serta 

dapat dipertanggungjawabkan, baik itu berupa lisan maupun tulisan tentang 

pelaksanaan Adat tersebut dan juga dengan melakukan penelitian secara 

mendalam serta penggalian informasi dari sesepuh mengenai  adat Geyeng 

sendiri, maka hasil penelitin pun akan tetap optimal. 

D. Data Dan Sumber Data 

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan 

ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data 

yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.
6
 

Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
7
 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang dapat langsung dari kegiatan peneliti 

sendiri ketika meneliti obyek penlitian,  dan bukan dari data yang sudah 

tersedia.
8
 Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara  

langsung dengan narasumber yaitu pemuka agama, sesepuh , para warga , 

dan pelaku perkawinan adat yang melanggar ataupun mematuhi Adat 

Geyeng di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.  
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Jenis sumber data primer tersebut dikelompokkan sebagai berikut :
9
 

a. Narasumber (informan) 

Jenis sumber data ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai 

responden. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat 

penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan 

narasumber memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar 

memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih 

memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. 

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah hasil wawancara penulis 

dengan sejumlah masyarakat  di Desa Ngadi Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri yaitu masyarakat yang masih meyakini Larangan 

Perkawinan Adat Geyeng. 

b. Dokumen dan Arsip 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bergayutan 

dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Banyak peristiwa yang 

telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari 

dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak sangat 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dokumen 

dan arsip bukan hanya menjadi sumber data yang penting bagi 

penelitian kesejarahan, tetapi juga dalam penelitian kualitatif pada 

umumnya. 
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2. Sumber data sekunder 

  Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebgai pelengkap 

dari pendukung  data primer yang juga  merupakan literatur yang berkaitan 

dengan judul ataupun data yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan dan 

didokumentasikan oleh seorang peneliti, serta buku-buku yang relevan 

dengan penelitian ini. Sehingga data tersebut dapat digunakan oleh peneliti 

lain sebagai rujukan dalam melakukan sebuah penelitian. 
10

 sumber 

sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh 

peneliti yang memerlukannya. Untuk itu peneliti harus mengetahui di 

mana bahan dapat diperoleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan 

biaya.
11

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, 

peneliti harus mampu menggunakan teknik-teknik dalam proses pengumpulan 

data agar memperoleh data yang akurat sesuai yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi langsung (Direct Observation) 

Observasi langsung (Direct Observation) yaitu data yang didapat melalui 

observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, 

tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi 
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interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman 

manusia yang diamati.
12

 

2. Wawancara ( interview ) 

   Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bedasarkan tujuan tertentu.
13

  Penulis 

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya dalam melakukan 

wawancara turun ke lepangan penulis akan membuka kemugkinan unruk 

mengembangkan topic pertanyaaan dari guide interview yang telah 

disiapkan. Wawancara dilakukan pada informan yang banyak mengetahui 

juga terhadap pelaku yeng menggunakan tradisi dan yang tidak 

menggunakan tradisi tersebut. 

3. Analisis Dokumen 

Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, surat-surat pribadi, 

berita koran, cacatan harian artikel majalah , laporan penelitian, buku-buku 

yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. Dokumen dapat 

mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, 

lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana 

kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di 

sekelilingnya dengan tindakan-tindakanya.
14
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F. Tekhnik Analisis Data 

 Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya  menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
15

 

 Analisis data dilakukan dengan melalui proses pengkajian hasil yang di 

dapatkan di lapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen-

dokumen yang telah terkumpul. Data mentah yang didapatkan jumlahnya 

begitu banyak, dan terkadang tidak semua data yang didapatkan mempunyai 

relevansi dengan tema penelitian. Sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk 

memilah dan memilih data yang relevan. 

Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu melalui tiga 

tahapan: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengklasifikasikan ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang data yang dianggap tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan 
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diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian. 

2. Pemaparan data 

Setelah selesai direduksi, kemudian dilakukan pemaparan data. Pemaparan 

data adalah proses penyajian data yang telah direduksi sebagai sekumpulan 

informasi yang sistematis yang memberikan kemungkinan dilakukanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Simpulan 

Tahapan ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh 

dari proses penelitian yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/ arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Agar data yang ditemukan dari lokasi penelitian dapat diperoleh 

keabsahan, maka usaha yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Perpanjangan Kehadiran 

Dalam penelitian kualitatif, apabila peneliti hanya datang sekali 

saja ke lapangan maka yang terjadi adalah hasil yang diperoleh kurang 

meyakinkan. Walaupun dalam dalih bahwa dalam waktu  seharian itu 

mempadatkan waktu dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. 

Peneliti harus memperpanjang pengamatan karena kalau hanya datang 

sekali sulit memperoleh link dan chemistry dengan informan. 

Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara 

peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling 



mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi 

dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap
16

. 

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi 

dilapangan serta data yang terkumpul. Dalam perpanjangan waktu 

tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang 

dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah, dan memperoleh data 

yang lengkap. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
17

 Karena dalam 

penyampaian kata-kata ada yang keliru, artinya tidak sesuai antara yang 

dibicarakan dengan kenyataan yang sesungguhnya, hal ini bisa terjadi 

karena dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu 

pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka dalam ini 

peneliti perlu melakukan Triangulasi. 

Dalam penelitian ini hal yang dilakukan oleh peneliti adalah 

membandingkan data dari hasil wawancara dengan data hasil observasi 

partisipan, serta dari dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Selain itu peneliti menerapkan triangulasi dengan 

mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek 

penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. 
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3. Diskusi Dengan Teman Sejawat 

Kalau penelitian ini dilakukan oleh tim, peneliti dapat 

mendiskusikan hasil temuan sementaranya dengan teman sejawat 

peneliti, atau bisa dilakukan dengan suatu moment pertemuan sumber 

data lalu dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar 

teruji.  

Berhubung dalam penelitian ini peneliti melakukan sendiri, maka 

tehknik yang dilakukan adalah dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

teman-teman sejawat yang memiliki pengetahuan tentang masalah 

Larangan Perkawinan Adat Geyeng, metode penelitian dan yang bisa 

diajak bersama-sama membahas data yang peneliti temukan. Dalam 

diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal 

persamaan dan perbedaan teman terhadap data yang diperoleh. 

Sehingga apa yang menjadi kekurangan dari hasil penelitian terkait 

dengan masalah Larangan Perkawinan Adat Geyeng yang dilakukan 

oleh masyarakat di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

diketahui dan segera dapat diperbaiki. 

H.   Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian 

ini, penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan, dengan tujuan 

agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai hasil yang 



valid dengan maksimal. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud terdiri 

dari:
18

 

1. Tahap pendahuluan 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pencarian teori-teori 

mengenai Larangan Perkawinan Adat Geyeng dari berbagai macam 

sumber seperti buku-buku penunjang, internet dan mengumpulkan  

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Peneliti harus benar-benar pandai 

dan jeli dalam menentukan informan/ narasumber agar data yang 

diperoleh sesuai dengan harapannya. 

2. Pengembangan Desains 

 Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan 

penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian akan membuat 

kerangka penelitian adar memudahkan dalam proses pelaksanannya. 

3. Tahap pelaksanaan 

Pada tahapan ini peneliti melaksanakan penelitian di lokasi atau 

subjek yang dijadikan penelitian dengan cara mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 
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4. Tahap analisis data  

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah 

terkumpul secara sistematis agar mudah dipahami dan temuan yang 

didapat dapat diinformasikan kepada orang lain. 

 

5. Tahap laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh 

peneliti.Peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan sudah tersusun secara sistematis, dan  laporan ini 

dinamakan skripsi. 

 

 

 

 


