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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif , menurut Sugiono 

(2012:11) penelitian deskriptif  kualitatif digunakan untuk mengetahui variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.Penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini 

dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

Penelitian ini yang berusaha menjawab dan menganalisaPeran Kepala Desa Dalam 

Pelestarian Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten 

Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini 

dikarenakan kurangnya peran Kepala Desa dalam melakukan pelestarian kebudayaan 

khususnya bagi Sanggar Seni Antan-antan Bate yang merupakan organisasi yang 

dibentuk untuk melakukan pelestarian kebudayaan bagi Desa Ukui Dua yang mana 

bidang kebudayaannya yaitu tari, permainan rakyat, dokumentasi, celimpung, musik, 
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drama, kerajinan, dan silat. Waktu dalam penelitian ini dimulai pada tanggal 

20November 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018. 

 

3.3  Sumber Data 

 Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer menurut Sugiyono (2012:62)  adalah sumber data yang 

langsungmemberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh 

melalui wawancara dan observasi yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu informasi tentang Peran Kepala DesaDalam 

Pelestarian Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten 

Pelalawan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sugiyono (2012:62)  merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Biasanya data 

sekunder yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang 

bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah yang diteliti yang 

diperoleh dari Sanggar Seni Antan-antan Bate dan Kantor Desa Ukui Dua. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling starategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tinjaun 

langsung lokasi untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap 

subjek maupun objek penelitian. Dalam penelitian ini penelti 

menggunakan observasi partisipasi pasif (passive participation) yaitu 

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

Menurut Usman dan Akbar (2009:54) alat bantu yang digunakan 

dalam observasi, antara lain daftar kelakuan (anecdotal record), catatan 

berkala, daftar catatan (check list), rating scale yaitu pencatatan gejala 

menurut tingkatannya, alat-alat optik, serta elektronik. Adapun alat bantu 

yang digunakan dalam observasi ini yaitu daftar catatan (check list).  

Daftar catatan (check list) adalah suatu daftar yang memuat item-item 

pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin muncul terjadi dalam 

suatu situasi, tingkah laku, atau kegiatan individu yang diamati. Semua 

aspek tingkah laku situasi observe yang akan diamati telah dinyatakan 
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dalam suatu daftar. Observer tinggal memberikan tanda cek pada daftar 

sesuai dengan ada tidaknya aspek-aspek yang diamati dalam suatu situasi. 

Daftar cek dapat digunakan untuk mengamati individu maupun 

kelompok. Untuk menganalisis hasil pengamatan menggunakan check list 

dengan menggunkan rumus: 

P =f x 100% 

N 

 

Keterangan: P = perilaku 

  f  = frekuensi gejala yang nampak 

  N = skor maksimal 

Dengan kriteria: 

No Kriteria Interprestasi 

1.  1%-24% Tidak Baik 

2.  25%-49% Kurang Baik 

3.  50%-74% Cukup Baik 

4.  75-100% Baik 

  

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak-pihak  

yang terkait dan mengatahui terhadap permasalahan yang diteliti.Peneliti 

menggunakan wawancara semiterstruktur (semistructureinterview) dimana 
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dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 

Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan 

data-data dari informan atau narasumber karena peneliti yang bersifat 

kualitatif sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel.Dibawah 

berikut ini adalah nama-nama informan atau narasumber yang peniliti 

pilih dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1.  Tarmizi Kepala Desa 

2.  Mukhtar Ketua Sanggar Seni Antan-antan Bate 

3.  Samsul Bahari Wakil Ketua Sanggar Seni Antan-antan 

Bate 

4.  Sarina Herianti Bendahara Sanggar Seni Antan-antan 

Bate 

5.  Desi Susanti Bidang Tari 

6.  Rusdianto Bidang Permainan Rakyat 

7.  Mathur Bidang Celimpung 

8.  Zulkry Andi Bidang Musik 

9.  Jelita Astuti Bidang Drama 

10.  Andi Bidang Kerajinan 

11.  Idas Bidang Silat 

Sumber: Data Olahan 2018 
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Selain informan penelitian dari kepala desa dan pengurus Sanggar 

Seni Antan-antan Bate Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Dua Kabupaten 

Pelalawan diatas,peneliti juga menggunakan masyarakat seperti Ninik 

Mamak sebagai informan pendukung dari penelitian yang peneliti 

lakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa penting yang sudah berlalu 

seperti berbentuk tulisan, gambar,atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

 

3.5 Analisis Data  

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

danberlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data 

menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012:91-99) yaitu : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikian gambaran yang  jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 95) menyatakan 
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“the most frequent form of display data for qualitative research data in the 

past has been narrative tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan texs yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman dalam Sugiyono (2012:99) penarikan kesimpulan dan 

verfikasi.Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kridibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan. 


