
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam  penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

kualitatif. Artinya data dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 

data tersebut berasal dari buku-buku, catatan, artikel-artikel, dan juga dari 

naskah mengenai tarian Ipi Lete. Sehingga menjadi tujuan dan penelitian 

kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena 

secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan kualitatif 

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik 

dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode studi pustaka dan 

dokumen. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi 

pustaka (Library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (Kepustakaan/dokumen/rekaman), baik berupa buku-buku, 

catatan maupun artikel lainnya. Penelitian studi pustaka mempunyai tujuan yaitu 

usaha untuk mencermati (analisa), mengenali dan membahas rencana penelitian 

secara teoritik dan konseptual. Semuanya ini merupakan bahan yang sangat 

penting sebagai persiapanuntuk melakukan kegiatan penelitian. Bahan bacaan ini 

sebagai referensi yang merupakan landasan yang kokoh dalam melakukan suatu 

kegiatan penelitian. 



Metode studi pustaka sangat penting untuk mengumpulkan informasi awal 

mengenai objek penelitian sebelum melakukan penelitian deskriptif bentuk dan 

fungsi. 

 

C. Jenis Data Penelitian Dan Sumber Data 

 Penetian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif 

merupakan sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk gambaran yang jelas, 

objektif sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1997:5) kualitatif adalah metode yang pada gilirannya menghasilkan data 

deskriptif dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan. 

 Sumber data dimanfaatkan dalam penelitian ini diambil dari gambar dan 

rekaman, selain itu peneliti mendapat beberapa sumber data yang terdapat dalam 

jurnal , diklat, maupun buku-buku teks yang mendukung penelitian ini. 

 

D.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

data-data yang valid dalam penelitian. Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti 

dalam menggali atau mengumpulkan data yaitu:  

studi pustaka: mengumpulkan data-data yang ada, baik melalui buku-buku, 

dokumen, artikel, jurnal maupun internet (web), dan salah satu yang menjadi 

sumber utama adalah gambar dan rekaman. Data yang berupa rekaman ini 

selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. Agar peneliti ini lebih diperkuat, 

diperkaya maka peneliti mencari informasi tambahan melalui wawancara secara 

langsung (tatap muka) dengan narasumber sebanyak 12 orang diantaranya: tokoh 



adat 1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, pemerintah 1 orang dan pelaku 

tari sebanyak 8 orang yang mengetahui tentang bentuk dan fungsi tarian tebe Ipi 

Lete. Wawancara tidak hanya dilakukan untuk memperoleh data tetapi juga 

memperoleh keakuratan data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku. 

Artikel, jurnal dan sebagainya. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tentang bentuk dan fungsi 

tarian tebe Ipi Lete adalah sebagai berikut:  Wawancara,Alat rekam, dan buku 

catatan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Sukardi (2006) Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif.Yaitu dengan menjelaskan data yang sudah 

dianalisis sehingga data yang akurat dapat sesuai dengan yang ada di 

lapangan.Sumber-sumber data tersebut dipilih untuk mendapatkan data mana 

yang digunakan untuk menanggapi permasalahan yang dituangkan dalam bentuk 

hasil penelitian atau skripsi, diantaranya: 

a. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, mengolongkan, 

mengarahkan,membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 



b. Penyajian data dilakukan untuk pembuatan laporan hasil penelitian 

yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai 

tujuan penelitian. 

c. Verifikasi data dilakukan untuk menerima masukan data secara 

terbuka dari peneliti lain agar dapat menjelaskan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. 

 

E. Alat Bantu Penelitian 

Alat bantu yang harus disiapkan untuk membantu penulis dalam 

pengumpulan data yakni, buku cacatan, pulpen dan kamera. 

 

F. Lokasi penelitian 

Tempat penelitian di Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu 

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Pertemuan pertama: Menentukan nama-nama narasumber yang 

akan diwawancarai  tentangbentuk dan fungsi tebe ipi lete. 

b. Pertemuan kedua: Melakukan wawancara dengan pelaku tari 

tentang bentuk dan fungsi tarian tebe Ipi Lete. 

c. Pertemuan ketiga: Melakukan wawancara dengan tokoh 

masyarakat dan budayawan yang mengetahui tentang tarian tebeIpi 

Lete. 



d. Pertemuan keempat : Melakukan wawancara dengan pemerintah 

setempat sekaligus mengambil data-data yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

e. Pertemuan kelima: Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, 

wawancara dan mendokumentasikan data yang diperlukan. 

f. Pertemuan keenam: Tahapan ini peneliti melakukan pengamatan 

sesuai dengan langkah-langkah yang  telah dirancang sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


