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Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi 

pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. 

Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya 

peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk ke dalam 

penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan 

yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan 

mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam 

masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang 

mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa 

dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. 

Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada 

dan tampak di dalam masyarakat. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian 

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

seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang akan digunakan 

penelitian ini meliputi: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara 

dan pengamatan secara  mendalam kepada para informannya 
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langsung yaitu para joged,  tokoh masyarakat sekitar, dan warga 

yang tinggal di daerah setempat tentang adanya fenomena 

pemakaian susuk terhadap profesi joged. 

b. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung namun dapat 

memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Sumber 

data sekunder dapat diperoleh dari Dinas Pariwisata setempat, 

media cetak maupun media elektronik seperti buku dan internet 

guna mendukung pembahasan dan dari hasil-hasil penelitian lain. 

   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara (interview), observasi lapangan (pengamatan), dan 

dokumentasi. Adapun jenis data metode tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Menurut Moleong (2005:186) menyatakan wawancara 

adalah percakapan dengan maksut tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud 

untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua 
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pihak. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat 

popular, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian 

(Burhan Bungin, 2003:155). 

Teknik yang dilakukan dalam wawancara dalam penelitian 

ini adalah wawancara yang terstruktur yang ditujukan kepada para 

joged. Wawancara terstruktur itu sendiri adalah wawancara yang 

pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang 

akan diajukan, hal ini ditujukan untuk mencari jawaban hipotesis, 

untuk itu pertanyaan yang disusun dengan ketat dan pertanyaan 

yang diajukan sama untuk setiap subjek (Burhan Bungin, 

2003:156). Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi 

mendalam dari para informan. Teknik ini dilakukan secara akrab 

dengan pertanyaan yang terbuka dan biasa sehari-hari, hal yang 

dilakukan ini akan lebih mampu menggali kejujuran dari jawaban-

jawaban yang diberikan oleh para informan. Wawancara yang 

dilakukan dengan para joged berguna untuk mendapatkan 

informasi tentang alasan mereka menggunakan pengasihan dan 

dampak yang diperoleh dengan menggunakan susuk, sedangkan 

wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar lebih untuk 

mengetahui tanggapan mereka akan penggunaan susuk yang 

dilakukan oleh para joged. 

Selain wawancara terstruktur, ada juga wawancara tidak 

struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang 
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pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain 

sangat tergantung dengan keadaan atau subjek (Burhan Bungin, 

2003:156). Kreatifitas si peneliti sangat dibutuhkan di dalam 

wawancara tidak struktur ini, karena tidak adanya pedoman 

wawancara. Wawancara ini lebih bebas, namun alangkah lebih 

baiknya jika kita lebih berhati-hati jika melakukan wawancara 

tidak struktur ini. Kita harus membuat nyaman informan ketika kita 

sedang menggali informasi, sehingga tidak membuat informan 

merasa dicurigai dan tetap mau memberikan informasi secara 

lengkap. Maka pemilihan waktu yang tepat juga sangatlah penting, 

maksudnya kita mewawancarai informan ketika mereka sedang 

mempunyai waktu yang senggang sehingga membuat mereka 

nyaman untuk memberikan informasi yang benar. 

 

b. Observasi Lapangan (pengamatan) 

Menurut W. Gulo (2002:116) merupakan metode 

pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi 

melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi atau observer, 

dan obyek yang diobservasi atau observer.  

Observasi yang akan dilakukan guna mengetahui fenomena 

penggunaan susuk terhadap profesi joged guna mempertahankan 
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eksistensi di dalam kesenian Tayub, dan observasi akan dilakukan 

di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah.  

Observasi melibatkan joged¸tokoh tayub dan masyarakat di 

sekitar. Tujuan dilakukan observasi lapangan ini adalah untuk 

mengetahui adanya bentuk penggunaan susuk yang dilakukan 

dikalangan joged, alasan apa yang membuat mereka menggunakan 

susuk, dan dampak apa yang mereka rasakan setelah penggunaan 

susuk. Tidak hanya penggunaan susuk saja yang diteliti disini, 

namun dari masyarakat juga diadakan observasi, peneliti juga 

meneliti anggapan masyarakat kepada profesi joged dan tanggapan 

mereka dengan adanya penggunaan susuk yang dilakukan oleh 

joged. 

 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya 

(Arikunto, 1998:236).  

Menurut Moleong (2005:217-218) bahwa dokumen 

dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan 

dokumentasi resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaan. Dokumen pribadi mencakup buku harian, surat 
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pribadi, dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas 

dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal 

berupa memo, pengumuman, instruksi. Dokumen eksternal berisi 

bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, 

misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan 

kepada media massa. 

Di dalam penelitian ini, dokumen digunakan untuk 

pelengkap hasil dari penelitian, adapun dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah gambaran tentang para joged yang 

menggunakan susuk guna mempertahankan eksistensinya di dalam 

kesenian Tayub. 

 

F. Subyek/Informan Peneliti 

Subyek /informan peneliti adalah benda, hal, atau orang tempat 

dapat untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan dan melekat. 

Dengan demikian subyek/informan peneliti merupakan sesuatu yang 

sangat penting kedudukannya di dalam penelitian. Subyek/informan 

peneliti harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Dari 

penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa subyek/informan 

penelitian pada umumnya adalah manusia atau apa saja yang menjadi 

urusan manusia. Sebagai peneliti, kita harus melakukan penataan terlebih 

dahulu agar pada waktunya sudah sampai pada saat pengumpulan data, 
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subyek/informan peneliti tersebut sudah dalam keadaan siap (Arikunto, 

2009:152). 

Subyek/informan peneliti disini adalah para joged dan warga 

sekitar tempat tinggal para joged di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora 

Jawa Tengah. 

 

G. Teknik Sampling 

Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam 

mengambil sampel adalah purposive sampling. Peneliti menggunakan 

purposive sampling adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi 

dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (constraction). Dengan 

demikian tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam 

ramuan konteks yang unik (Moleong, 2005:224). Adapun di dalam teknik 

purposive sampling diperlukan pertimbangan-pertimbangan untuk 

memilih dan menentukan sampel, peneliti harus memilih sampel yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus apa yang kita 

harapkan di dalam penelitian. Adapun pertimbangan sampel tersebut 

antara lain bahwa subyek yang terpilih dipandang mengetahui adanya 

permasalahan yang terjadi. 

Pada penelitian ini ditunjuk beberapa sampel sebagai obyek di 

dalam penelitian, yaitu para joged dan masyarakat sekitar tempat tinggal 

joged di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pada sampel ini 
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jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi 

yang dilakukan.  

Informan yang digunakan didalam peneltian ini berjumal 11, yang 

terdiri dari 4 joged, 4 tokoh tayub dan 3 warga masyarakat. Pemilihan 

sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap bisa mendukung 

penelitian yang dilakukan, 4 joged dipilih karena 4 joged telah mewakili 

joged mulai dari yang menjadi primadona sampai joged bertaraf  standart, 

peneliti menginginkan adanya data yang valid yang diterima oleh joged, 4 

tokoh tayub dipilih karena 4 tokoh tayub tersebut mewakilik tokoh tayub 

yang sudah lama sekali berkecimpung di dalam dunia tayub dan menjadi 

tokoh senior di dalam pertunjukan tayub, 3 masyarakat sekitar dipilih 

karena tempat tinggal dan hubungan yang dekat diantara mereka 

masyarakat dan joged yang tinggal di daerah sekitar. 

Teknik yang kedua menggunakan teknik snowball sampling. 

Menurut Sugiyono (2009:218), teknik snowball merupakan teknik 

pengambilan sampel, yang mana sampel tersebut merupakan tunjukan dari 

informan pertama. Teknik ini dipilih karena peneliti dapat menggali lebih 

dalam informan yang diinginkan, dikarenakan peneliti tidak menguasai 

keadaan joged di dalam bermasyarakat. Cara ini banyak digunakan oleh 

peneliti ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi dari 

penelitiannya. Dengan keinginan informasi yang lebih banyak lagi, 

kemudian meminta kepada sampel yang pertama untuk menunjukkan 
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orang lain yang dapat dijadikan sampel, sehingga sampel diperoleh 

berdasarkan informasi dari sampel sebelumnya. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrument akan menentukan kualitas data 

yang terkumpul. Berkali-kali telah disebutkan bahwa instrument penelitian 

merupakan sesuatu yang amat penting dan strategis kedudukannya di 

dalam keseluruhan kegiatan penelitian (Arikunto, 2009:134). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi,wawancara 

dan dokumentasi, sehingga peneliti membutuhkan instrumen penelitian 

seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera atau alat 

perekam lainnya, dan alat tulis. 

 

I. Validitas Data 

Setelah data-data semua terkumpul maka harus dilakukan 

pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data disini sangatlah 

penting untuk menjamin valid nya sebuah data, karena peneliti harus 

mampu mempertanggung jawabkan kebanaran data yang sudah 

didapatkannya. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2005:330). 
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Menurut Patton ada empat macam triangulasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian diantaranya: 

1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk 

menggali data yang sejenis. 

2. Triangulai metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada 

penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan 

bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data 

yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. 

3. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik diatas atau 

simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa 

diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

4. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan 

yang dikaji (Moleong, 2005:331) 

Triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber, dimana pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis 

sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti 

melakukan triangulasi sumber meliputi sumber data diantara informan, 

buku, dokumentasi foto dan lain-lain. 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data 
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dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas 

dan eksplisit. Sesuai dengan penelitian maka teknik analisis data yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif model interaktif. Seperti yang diajukan oleh Miles dan 

Huberman yang terdiri dari empat hal utama yaitu (Miles dan Hubberman, 

1992:15) : 

 

Bagan 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman 

 

Proses data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap 

diantaranya: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua 

aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan 

data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa 
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adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena 

yang dijumpai. 

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat 

kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk 

tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini maka peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memang 

dianggap mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Cara 

mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan 

membuat transkip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan 

mengatur agar dapat ditarik kesimpulannya dan finalnya secara 

tepat sesuai dengan permasalahan  fokus utamanya. 

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat 

disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari 

editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kualitatif. Ia 

mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data 
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selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam konsep 

tertentu, atau tema tertentu (Burhan Bungin, 2003:70). 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagaimana sekumpulan informan 

yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung 

mengarah pada penyederhaan data, kompleks ke dalam satuan 

berbentuk sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. 

Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam menyajikan data yang sudah ditelitinya. Adanya banyak data 

yang didapat menyulitkan peneliti untuk bisa melihat hasil 

penelitiannya karena hasil penelitian yang didapatkan masih berupa 

data-data mentah, sehingga peneliti harus mengolah dan 

menyajikan data agar penelitiannya bisa disajikan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan 

suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari 

atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur 

sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik secara 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman 

yang lebih tepat. Dengan meninjau kembali catatan-catatan 

lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data, 

mengacu dan memanfaatkan teknik keabsahan yang digunakan. 



61 
 

 

Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan 

adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, 

karena jangan sampai peneliti salah menyimpulkan datanya. 


