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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh 

makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dapat dijaring secara 

kuantitatif. Selain  itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2012, hlm., 292). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

naturalistik. Naturalistik yakni suatu pendekatan yang selalu berusaha mengungkap 

fenomena sebagaimana adanya dan pendekatan ini sering digunakan dalam 

peneltitian kualitatif (Endraswara, 2009: 85). Interpretasi folklor tidak dapat 

dilepaskan dari langkah-langkah pemahaman yang tersusun rapi karena jika langkah 

pemahaman tidak diikuti dengan baik, maka pemaknaan akan kurang sukses. 

Penelitian dengan  pendekatan ini merupakan sebuah upaya memahami fenomena 

sosial budaya dari sisi pelaku sendiri. 

Selanjutnya Kuntjara (2006, hlm., 4) mengemukakan beberapa konsep 

mengenai pendekatan naturalistik antara lain: realitas pada dasarnya bersifat jamak 

yang hanya dapat dipelajari secara holistik, peneliti dan yang diteliti saling 

berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tujuan penelitian adalah 

untuk menelaah suatu kasus dan memahaminya secara mendalam. 

 

B. Paradigma Penelitian 
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Agar dapat tergambar dengan jelas maksud dalam penelitian ini, maka penulis 

akan memperlihatkan paradigma penelitian guna menjawab masalah yang telah 

dirumuskan di awal. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian nyanyian rakyat adalah penelitian suatu tradisi masyarakat, yaitu 

penelitian yang bermaksud memahami situasi sosialnya, di mana untuk memperoleh 

hasilnya secara menyeluruh membutuhkan penelusuran yang secara mendalam. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkap fenomena 

sebagaimana adanya yang dilihat dari sisi pelakunya sendiri. Oleh karena itu teknik 

pengumpulan data yang diperlukan untuk itu adalah teknik pengumpulan data yang 

utama dalam penelitian kualitatif yang meliputi teknik observasi participant, 

wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. 

(Sugiyono, 2012, hlm., 293). 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau anggota tim 

peneliti (Sugiyono, 2012, hlm., 224). Di sini,  peneliti sendirilah yang akan menjadi 

instrumen kunci. Hal ini didasarkan atas pandangan Nasution (Sugiyono, 2012, hlm., 

307) bahwa 

1) peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian; 

2) peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan 

dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus; 

Dokumentasi, pola pendidikan 

keluarga, pola pengasuhan anak 
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3) tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau 

angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia; 

4) suatu situasi yang melibatkan manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan 

semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya 

berdasarkan pengetahuan kita; 

5) peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia 

dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan 

arah pengamatan untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika; 

6) hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data 

yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan 

untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan. 

7) Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif 

yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara 

statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia 

sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. 

Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk 

mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang 

diteliti.  

Dalam melakukan penelitian, peneliti tentu saja menggunakan perangkat 

penelitian yang membantu, karena keterbatasan daya ingat. Perangkat-perangkat yang 

dimaksudkan antara lain: pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, 

tape recorder, dan handycam. Pedoman wawancara yakni digunakan sebagai rujukan 

pertanyaan awal yang akan diajukan terhadap responden dalam melakukan 

wawancara. 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 
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Identitas Informan 

Nama     :  ............................................................... 

Umur     :  ............................................................... 

Jenis Kelamin    :  ............................................................... 

Pekerjaan    :  ............................................................... 

Pendidikan    :  ............................................................... 

Bahasa sehari-hari   :  ............................................................... 

Kedudukan dalam masyarakat :  ............................................................... 

Alamat     :  ............................................................... 

        ............................................................... 

 Tempat dan waktu   : __________, Tanggal___/Jam___ 

 

Tabel 3.1., Instrumen Wawancara 

NO. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Menurut informasi masyarakat di desa ini, benarkah Ibu banyak 

mengetahui dan mampu  menyanyikan mbue-bue? 

Jawab: 

2.  Apakah selain mampu menyanyikan, Ibu juga dapat menciptakan mbue-

bue? 

Jawab: 

3. Apakah hanya Ibu saja yang membue-bue anak-anak di rumah ini?  

Jawab: 

4. Kalau Ibu-ibu tetangga di sini suka membue-bue anak-anaknya juga? 

Jawab: 

5. Kapan Ibu mulai bisa menyanyikan mbue-bue? 

Jawab: 

6 Bagaimana proses belajar/diajarkannya? 

Jawab: 

7. Apakah mbue-bue perlu dipelajari secara khusus? 

Jawab: 

8 Apakah saat ini Ibu masih sering menyanyikan mbue-bue? 

Jawab: 

9. Siapa yang mengajarkan mbue-bue kepada Ibu? 

Jawab: 

10. Saat-saat kapan Ibu biasanya menyanyikan mbue-bue? 

Jawab: 
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11. Sampai umur berapa anak-anak suka dinyanyikan mbue-bue? 

Jawab: 

12. Apakah sekarang anak-anak Ibu masih sering minta diyanyikan mbue-

bue? 

Jawab: 

13 Apakah Ibu tahu kalau nyanyian mbue-bue itu dahulu dinyanyikan sesuai 

dengan golongan kastanya? 

Jawab:  

14 Apakah Ibu menyanyikan mbue-bue sesuai dengan golongan kasta? 

Jawab: 

15 Mbue-bue berisi ajaran tentang ajaran apa saja? 

Jawab: 

16 Bagaimana harapan Ibu ketika menyanyikan  mbue-bue untuk anak-anak 

Ibu? 

Jawab: 

 

E. Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah nyanyian rakyat mbue-bue di Kabupaten 

Muna yang sudah ditranskripsikan dalam bentuk teks yang diperoleh melalui 

perekaman (tape recorder). Sebelum ke informan primer, terlebih dahulu peneliti 

mendatangi salah satu tokoh sekaligus penulis buku kebudayaan Muna yakni La 

Mokui untuk meminta informasi mengenai orang yang berkompeten atau mahir 

menyanyikan mbue-bue. Peneliti juga mendatangi salah satu tokoh adat di Desa 

Lasunapa yang sekali gus juga merupakan tempat lahir peneliti. 

Bernagkat dari informasi yang diperoleh melalui kedua tokoh adat tersebut, 

peneliti langsung mendatangi salah satu kampung yang merupakan tempat tinggal 

informan pertama yaitu Desa Lasunapa Kec. Duruka. Di sana peneliti bertemu 

dengan Wa Ode Kambalengo. Pada informan ini, peneliti melakukan wawcara 

mengenai nyanyian mbue-bue sekaligus peneliti melakukan perekaman saat 

berangsungnya prosesi mbue-bue. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah 

tahap memasuki lapangan dengan grand tour dan minitour question, analisis datanya 

dengan analisis domain (Sugyono, 2012, hlm., 293). 

Tahap ke dua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan 

minitour question, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya 

pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, 

analisis data dengan analisis komponensial. Setelah analisis komponensial 

dilanjutkan dengan analisis tema (Sugyono, 2012, hlm., 294). 

Menurut Mile and Huberman (Sugiyono, 2012, hlm., 293) dalam kegiatan 

analisis data selama di lapangan dilakukan secara interaktif melalui proses data 

reduction, data display, dan verification. Dalam penelitian ini menggunakan langkah-

langkah analisis data sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara maupun 

hasil dokumentasi secara teratur dan sistematis agar memudahkan peneliti dalam 

memilah atau mereduksi data mana yang akan dipakai dan tidak dipakai. 

2. Menyusun atau mendisplay data-data tersebut menjadi sebuah deskripsi singkat 

yang bersifat naratif agar memudahkan peneliti dalam melangkah ke tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

3. Menganalisis data yang terpilih sesuai dengan teori yang digunakan. Teori yang 

digunakan yakni mengenai bentuk, isi, dan nilai-nilai tradisi lisan. 

4. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk kumpulan nyanyian mbue-bue. 

5. Menarik kesimpulan. 

  

G. Pedoman Analisis Data 
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Rencana pengujian keabsahan analisis data: Nyanyian Rakyat Mbue-bue 

dalam Masyarakat Muna Kajian Bentuk dan Isi serta Upaya Pelestariannya 

Tabel 3.2., Pedoman Analisis  

No Sasaran Data Deskripsi Data  Teori Analisis 

1 2 3 4 

1.  Proses 

penyampaian 

Cara penyampaian mbue-bue 

dan asal-usul mbue-bue 

Teori fenomenologi 

dalam tradisi lisan 

2.  Bentuk nyanyian 

mbue-bue 

analisis morfologi, analisis 

sintaksis, analisis formula 

bunyi, analisis gaya bahasa, 

intonasi, gerak tubuh  

Teori analisis teks, ko-

oteks tradisi lisan 

(Robert Sibarani) 

 

 

 

  

 

    

   

 

 

 

1 2 3 4 

3.  Isi nyanyian mbue-

bue 

Analisis makna, maksud, 

pesan, dan fungsi nyanyian 

mbue-bue, untuk memahami 

nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

Teori analisis konteks 

tradisi lisan (Robert 

Sibarani) 

4.  Nilai-nilai 

nyanyian mbue-

bue. 

Nilai moral, nilai pendidikan Teori nilai-nilai tradisi 

lisan (Robert Sibarani) 
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5.  Upaya pelestarian 

nyanyian mbue-

bue  

Nyanyian  mbue-bue sebagai 

bahan bacaan di masyarakat 

Dokumentasi (antologi 

nyanyian mbue-bue), 

pola pendidikan 

keluarga, pola 

pengasuhan anak 

      


