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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan 

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh 

khalayak umum.
1
 

Dalam penelitian ini penulis mencari data faktual dan akurat secara sistematis 

dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu 

menggambarkan obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil 

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya 

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten 

Bombana Sulawesi Tenggara. Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Tarian 

Lumense masyarakat Pulau Kabaena. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini 

yakni dirancang selama 3 (tiga) bulan, atau dimulai dari sejak disusunnya 

proposal sampai pada perampungan data-data dilapangan. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari 

purposipe sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu atau 
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lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung 

lainnya.
2
 Dalam penelitian ini sumber data yang di maksudkan adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data kemudian data ini diperoleh dari sumber pertama, baik melalui 

observasi, wawancara langsung. Adapun yang menjadi pusat dari data primer 

dalam penelitian ini adalah Tetua Adat, Personil Tarian, dan Masyarakat.  

Alasan mengapa ketiga sumber diatas dijadikan sebagai data primer sebagai 

berikut: 

a) Tetua Adat dijadikan sebagai sumber data primer karena tetua adat 

mengetahui seluk beluk tarian Lumense meliputi asal-usul dan makna-

makna dibaliknya.  

b) Personil tarian dijadikan sebagai sumber data primer karena personil tarian 

yang meliputi penari dan pemusik terlibat langsung dalam pertunjukan 

atau pelaksanaan tarian. 

c) Masyarakat dijadikan sebagai sumber data primer karena secara tidak 

langsung merupakan bagian dari pelaksanaan tarian yang secara langsung 

merasakan dampak dari pelaksanaan tarian Lumense. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah penulis 
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menggunakan data dari buku-buku, dan internet, yang dilakukan dengan cara 

membaca dan menulis serta mengkajinya. 

Buku-buku dan internet yang dijadikan sebagai sumber data sekunder hanya 

sebatas penguat dan pelengkap dari data primer, karena buku dan internet 

merupakan data yang tidak bisa diamati dan diwawancara. Salah satu sumber 

data primer yang dapat dijadikan sumber data penelitian yaitu Perpustakaan 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana. Serta data-

data yang terdapat di kantor desa maupun kantor kecamatan.   

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penelitian mengunakan metode: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung 

pertunjukan tarian Lumense. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada 

saat kelompok penari sedang melakukan latihan.  

2. Wawancara  

Dalam proses wawancara yakni melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan sejumlah informan yang diyakini mengetahui persis 

permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data 

dan informasi yang diperlukan dan sejelas-jelasnya dari informan seperti 

penari, seniman, tokoh adat, masyarakat, dan orang-orang yang terlibat 

dalam tarian ini. Penulis terjun langsung ke lapangan agar dapat 

mengetahui dengan jelas keadaan masyarakat serta lebih akrab dengan 

narasumber. 
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3.  Dokumentasi 

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non 

human resources). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu 

yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku 

harian dan lain-lain. Pengumpulan data dengan dokumentasi ini dari 

berbagai sumber yaitu deskripsi Tarian Lumense, hasil foto-foto saat 

pertunjukan serta video yang selanjutnya menjadi bahan pengamatan 

untuk memahami lebih mendalam terhadap objek penelitian. Selain 

gambar visual yang dilakukan secara langsung, dokumentasi juga 

dilengkapi dengan arsip yang dimiliki oleh instansi terkait. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, sehingga data-data 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat. Data-data yang terkumpul 

akan dianalisis secara kualitatif Pengolahan data dilaksanakan bersamaan dengan 

pengumpulan data dan setelah data lapangan terkumpul. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan penelitian kualitatif analisis datanya menggunakan tahapan 

reduksi data, display data dan ferivikasi data. Sebagaimana oleh Milles dan 

Huberman dalam Sugiono yang menyatakan bahwa “aktifitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data display dan conclution drawing/verivication”.
3
 

Data-data mengenai nilai-nilai pendidikan dalam tarian Lumense Suku 

Moronene dianalisis dengan reduksi dengan cara membuat abstraks sebagai 

rangkuman isi. langkah berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan 
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penyajian data untuk proses kategorisasi, sebelum pada penarikan kesimpulan 

perlu dilakukan ferivikasi data dengan mengecek keabsahan data.   

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dicek dengan beberapa metode, sebagaimana diungkapkan 

Sugiono bahwa :  

“Uji krebilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check”.
4
   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan, yakni penulis kembali kelapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini penulis dapat mengetahui 

tingkat validitas dan kredibilitas data yang pernah diperoleh 

2. Meningkatkan ketekunan, yakni penulis mengadakan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, guna mengetahui validitas data yang diperoleh 

sebelumnya. 

3. Triangulasi, yakni pengecetan data dari berbagai sumber dengan cara-cara dan 

waktu tertentu. Ada beberapa bentuk triangulasi, yaitu: 

a) Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu dikakukan dengan cara melakukan 

wawancara pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. 

Penulis merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada 
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informan sebelum penulis menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada 

informan. 

b) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dengan tujuan 

untuk menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi 

keinginan dari peneliti. 

c) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak. 
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