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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III membahas tentang metode penelitian meliputi: lokasi dan subjek 

penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analsis data, dan temuan penelitian 

serta tahap-tahap pelakasanaan penelitian di lapangan.  

A. Lokasi dan Subjek Penenlitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rakit Kulim, 

Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan kepada 

dekat lokasi penelitian yang akan dilaksanakan dan lokasi penelitian ini banyak di 

tempati oleh masyarakat suku Talang Mamak yang dikenal dengan Tujuh Talang. 

Tujuh Talang yang terdapat di Kecamatan Rakit Kulim meliputi, Talang Gedabu, 

Talang Parit, Talang Sungai Limau, Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang 

Selantai, dan Talang Tujuh Tangga.   

2. Subjek Penelitian 

 Dalam kaitannya penetapan subjek penelitian, maka ada beberapa kriteria 

yang digunakan yaitu “latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa 

(events), dan proses (process)’ (Miles dan Huberman,2007:57).  Adapun subjek 

penelitian adalah pemangku adat Talang Mamak, pemerintah, suku Talang 

Mamak dan para ahli budaya yang ada di Kecamatan Rakit Kulim.  

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga 

“pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau 

alamiah apa adanya, dan tidak imanipulasi” (Cresswel,1998; Nasution,1996). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelayang,_Indragiri_Hulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelayang,_Indragiri_Hulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
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Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pendekatan kualitatif pendekatan 

naturalisitik karena situasi lapangan apa adanya dan tidak imanipulasi. Menurut 

Sugiyono (2011:15) menyimpulkan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpostivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawan eksprimen) dimana penelitian adalah sebagai 

instrumen kunci, pengembalian sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball.”  

Tehnik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan 

data yang akurat mengenai penelitian. Alasan lainnya mengapa peneliti memilih 

pendekatan kualitatif naturalistik adalah disebabkan data yang akan diperoleh dari 

penelitian ini di lapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dang ungkapan 

kata-kata dari responden yang sedapat mungkin bersifat alami, tanpa adanya 

rekayasa serta pengaruh dari luar. Sebagaimana Moleong (2003:3) mengatakan 

bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang 

yang diamati.” 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode etnografi 

tentang konsepsi masyarakat suku Talang Mamak sebagai pusat pembudayaan 

kompetensi termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian etnografi mempelajari 

peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek studi, merupakan model 

penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat phenomenology 

(Kabuto, 2008; O’Reilly, 2005). Menurut Denzin (2000: 457) penelitian etnografi 

mendeskripsikan tentang “cara berfikir, cara hidup, cara berperilaku sebagai 

“social settings study”. Penelitian ethnografi merupakan studi terhadap kelompok 

budaya yang utuh dan alami selama jangka waktu tertentu. (Creese, et.al, 2008; 

Agar, 1996). Proses penelitian bersifat fleksibel dan kontekstual berkembang 
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sebagai respon terhadap realitas hidup yang ditemui di lapangan. (Grant & Fine, 

1992; Spradley 1980; Creswell 1994). Dalam perspektif ontologis nature of the 

phenomena, entitas atau kenyataan sosial menjadi sangat penting artinya dalam 

melakukan proses penelitian etnografi. Penelitian etnografi secara sistematis 

melakukan “deskripsi, analisis, dan intepretasi dengan menghayati interaksi dan 

persepsi masyarakat yang diteliti bukan persepsi atau angan-angan peneliti.” 

(Creswell, 1994 : 142) Perilaku dan praktik sosial budaya dalam segala bentuk 

interaksi, komunikasi, aturan, moralitas, sistem keyakinan dideskripsikan 

sebagaimana adanya dalam kehidupan keseharian.  

Penelitian etnografi menurut Creswell (1994:145) “fokus pada masyarakat, 

memilih “informan yang diketahui memiliki pandangan yang luas dan mendalam 

terhadap aktivitas masyarakat yang diteliti. Menekankan pada makna bagaimana 

masyarakat make sense kehidupannya, pengalaman, dan struktur dunianya 

sendiri.” Selanjutnya Mason (2006:120) “Pengidentifikasian dan pemilihan 

informan yang tepat akan memperkuat akses sumber data yang relevan dengan 

pertanyaan penelitian.”  

Penelitian etnografi konsepsi masyarakat Suku Talang Mamak sebagai 

pusat pembudayaan kompetensi mengkaji dan menyajikan pengalaman-

pengalaman terbaik (best practice) tentang interaksi, relasi, dan situasi sosial 

budaya, praktek sosial budaya, organisasi adat, nilai di keluarga dan di masyarakat 

dalam kebudayaan dan kearifan lokal dalam bagian civic culture yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat Suku Talang Mamak.  

C. Penjelasan Istilah  

Definisi oprasional adalah pembatasan mengenai konsep-konsep pokok 

dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi konsep pokok dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Kebudayaan Suku Talang Mamak 

Elfidayati, (2013) mengatakan tentang kebudayaan suku talang mamak 

yaitu: 
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Suku talang mamak berisikan upacara-upacara adat seperti gawai yaitu 

pesta pernikahan, kemantan yaitu pengobatan penyakit, tambat kubur yaitu 

acara seratus hari kematian dan memperbaiki kuburan untuk peningkatan 

status sosial, khitanan, upacara melahirkan dibantu oleh dukun, upacara 

timbang bayi, upacara beranggul yaitu upacara yang tujuannya untuk 

menghibur orang yang sedang mengalami kemalangan. 

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Ruben, (2010) tradisi-tradisi Suku 

Talang Mamak yaitu: 

Kumantan: suatu acara berdukun untuk mengobati penyakit dan memberi 

makan pelindung kampong, Menambak/naik tanah: yakni suatu acara 

menimbun kuburan, Cuci lantai: yakni suatu acara adat yang berlaku untuk 

anak-anak yang baru lahir, Gawai: yakni acara pernikahan, Mendanau: 

yakni suatu acara mencari ikan secara bersama ke suatu kolam, Berjudi: 

berjudi juga merupakan acara adat dan dilaksanakan pada saat adanya 

pesta-pesta, Menyabung ayam: menyabung ayam juga acara adat dan 

dilaksanakan pada pesta, Meratap: yakni suatu acara menangisi orang yang 

meninggal, Merota: yakni acara masuk ke liang kubur oleh keluarga yang 

meninggal sebagai tanda bahwa dia tidak rela keluarganya meninggal, 

lebih baik dirinya yang meninggal, dan Hari Menuju: yakni acara bagi 

yang sudah meninggal 7 hari. 

Berdasarkan beberapa konsep mengenai kebudayaan tentang suku Talang 

Mamak, maka penulis mengidentifikasi beberapa indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Kelahiran 

b. Kematian 

c. Pengobatan 

d. Mata Pencaharian 

e. Kematian 

Dari beberapa konsep mengenai indikator di atas, penulis mengatakan 

bahwa dari keseluruhan itu merupakan sebuah siklus kehidupan manusia, siklus 

kehidupan manusia yang dijalani terdapat sebuah kebudayaan yang ingin digali 

secara umum yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. 

2. Kearifan Lokal 

Menurut Echols dan Syadily (Sartini, 2004:111) secara umum local 

wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai “gagasan-gagasan setempat 
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(lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya”. 

Gobyah (Sartini, (2004:57) yang menyatakan bahwa “kearifan lokal 

(local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu 

daerah. Kearifan lokal adalah perpaduan antara nilai-nilai budaya dengan nilai-

nilai kepercayaan.”  

Ernawi (2009) menjelaskan bahwa “secara substansi kearifan lokal dapat 

berupa aturan  mengenai: 1) kelembagaan dan sanksi sosial, 2) ketentuan tentang 

pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, 3) pelestarian dan 

perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta 4) bentuk adaptasi dan mitigasi 

tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya.” 

Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, (2011:x) bahwa 

“jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang 

bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan, dan kemampuan suatu 

masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmani.” Selanjutnya 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata , 2011: vii) mengatakan bahwa  

Nilai yang hanya dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan 

dan materi yang dibuat manusia yang diturunkan melalui suatu aktivitas 

ritual atau pendidikan. Karena itu, fungsi langsung nilai adalah untuk 

mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan 

fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar 

yang berupa motivasional. 

 

Berdasarkan beberapa konsep mengenai kearifan lokal, maka penulis 

menidentifikasi beberapa  Indikator-indikator kearifan lokal sebagai berikut : 

a. Pengetahuan. 

b. Kemampuan.  

c. Ucapan. 

d. Perbuatan. 

e. Pemanfaatan ruang dalam lingkugan. 

f. Perpaduan antara nilai budaya dan nilai kepercayaan. 

g. Pengalaman sudah teruji secara turun temurun. 
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3. Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) 

Menurut Winataputra (2012:57) civic culture merupakan “budaya yang 

menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat 

diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan 

pembentukan identitas warganegara.” Selanjutnya menurut Winataputra (2006:62) 

budaya kewarganegaran (civic culture) adalah “civic virtue atau kebajikan atau 

ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan 

kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, 

solidaritas, dan semangat kemasyarakatan.” 

Putnam (Budimansyah & Suryadi, 2008:186-187) Partisipasi ini dibangun 

atas hal-hal yang mendasar yaitu:  

a) Egalitarianism atau hubungan timbal balik secara horizontal sesama 

warga. 

b) Pluralisme, dimana perbedaan paham, kepercayaan, dan kepentingan 

sesame warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai, 

karena itu toleransi sosial politik memberi ciri krusial terhadap civic 

community. 

c) Rasa saling percaya (trust) dan solideritas sesama warga. 

Menurut Denny (2006:52) pengembangan civic culture pada saat sekarang 

ini bahwa:  

Kini term civic culture ini digunakan sebagai label untuk merangkum 

berbagai nilai dan prilaku yang memperkukuh institus demokrasi. Elemen 

civic culture itu antara lain: penghormatan atas kultur kompetisi dengan 

nama fair play; kemempuan bekerja sama dan sikap saling percaya (level 

of trust, interpersonal trust) dalam interaksi sosial; sikap hidup yang tolern 

dan moderat; kompetensi teknis yang dibutuhkan warga negara yang aktif 

seperti kemampuan menyeleksi informasi dan berpikir kritis; self 

determination dan kepercayaan kepada sistem hukum serta institusi 

kenegaraan. 

Menurut Nader (1988) budaya kewarganegaraan (civic culture) dapat 

ditegaskan sebagai “totalitas atau keseluruhan pola perwujudan prilaku 

masyarakat demokrtais yang tercermin dalam partisipasi masyarakat sebagai 

pelaku demokrasi dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan prilaku 

warganegara yang demokratis.”  
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Berdasarkan beberapa konsep mengenai civic culture, maka penulis 

menidentifikasi beberapa  indikator-indikator civic culture sebagai berikut : 

a. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudaya warga negara. 

b. Kesejajaran/egaliter,  

c. saling percaya dan toleran,  

d. kehidupan yang kooperatif,  

e. solidaritas,  

f. dan semangat kemasyarakatan. 

D. Instrumen Penelitian  

 Sebagai mana telah dijelaskan diatas bahwa dalam penelitian kualitatif 

instrumen penelitiannya dilakukan oleh manusia. Hal ini senada dengan pendapat 

Sugiono (2011:222) bahwa “terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data”. 

Untuk menunjang instrumen penelitian maka penulis menggunakan dua format 

dalam pelaksanaan penelitian yaitu, format observasi dan pedoman wawancara. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang akan 

terjun ke lapangan. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam 

penelitian kualitatif. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam peneltian kualitiatif, pengumpulan data dilakukan di dalam “natural 

setting” (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan 

data yang banyak kepada observasi pada masyarakat suku Talang Mamak serta 

mengamati tahapan-tahapan yang dilalui, observasi partisipatif, wawancara 

mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat Talang Mamak, dokumentasi, dan 

gabungan triangulasi. Sesuai dengan pendapat Marshall, et.al (Sugiono, 2011: 

225) menyatakan bahwa “the fundamental methods relied on by qualitative 
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researchers for gathering information are, participation in the setting, direct 

observation, in-depth interviewing, document review”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif 

alat pengumpul data yang digunakan yaitu observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Namun dalam penelitian ini,  

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi. 

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Cresswell (2010: 267) 

menyatkan bahwa: “observasi yang dilakukan dalam penelitian kulitatif adalah 

observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.” Menurut Bungin 

(2007:115) “bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif salah 

satunya yaitu observasi Partisipatif.” Selanjutnya menurut pemahaman Stainback 

(Sugiono, 2011: 227) menyatakan “in participant observation, the researcher 

what people do, listen to what they say, and participates in their activities.” 

Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartipasi dalam aktivitas 

mereka. Menurut Patton (Sugiono, 2011:228) menyatakan bahwa salah satu 

manfaat observasi yaitu “melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan 

merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.” 

Berdasarkan konsep diatas, maka peneliti turun langsung mengamati 

kehidupan masyarakat suku Talang Mamak dengan cara berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Talang 

Mamak. Ketika peneliti melakukan penelitian observasi partisipatif maka penulis 

mendapatkan kesan-kesan pribadi dan merasakan langsung situasi sosial dalam 

masyarakat suku Talang Mamak. Selain itu, teknik observasi ini digunakan untuk 
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mengamati secara langsung tentang data-data yang diperlukan untuk mengetahui 

kebudayaan, kearifan lokal dan civic culture yang terdapat dalam masyarakat suku 

Talang Mamak sehingga tehnik observasi partisipatif ini membantu untuk 

memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang ingin didapat dalam 

penelitian ini.  

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pewawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu” (Moleong, 2007:186). 

 Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan 

pihak-pihak terkait atau subjek penelitian antara lain: pemangku adat, tokoh 

masyarakat, dan yang dianggap perlu dalam penelitian ini, dalam rangka 

memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum 

dalam observasi dan dokumentasi.   

3. Dokumentasi 

Hadari Nawawi (2005:133)  menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah 

“cara pengumpulan data melalui  peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip 

dan termasuk juga buku  mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.”  

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 

dari arsip dan dokumen baik yang berada dalam masyarakat suku Talang Mamak 

ataupun dalam berbagai sumber lainnya, yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan, 

kearifan lokal, dan civic culture yang terdapat pada masyarakat suku Talang 

Mamak, terutama yang terkait dengan dokumen budaya. Dokumentasi digunakan 

untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi terutama kegiatan yang berada 

dalam kehidupan masyarakat suku Talang Mamak sehingga peneliti dapat 

menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. 
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4. Triangulasi 

 Menurut Sugiono (2013:241) menyatakan bahwa “triangulasi teknik, 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi 

partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak”. Selanjutnya Mathison dalam Sugiono (2013:332) bahwa 

“the value of triangulasi lies in providing evidence-whether convergent, 

inconsistent, or contradictory”. Menurut Bungin (2012:265) triangulasi dengan 

metode ini dilakukan untuk “melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama 

dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi 

yang diberikan ketika di interview.”  

Maka dari itu, maka peneliti melakukan triangulasi agar peneliti dapat 

mengetahui data yang diperoleh apakah meluas, tidak konsisten dan kontradiksi. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik ini maka penulis akan lebih 

konsisten, tuntas dan pasti. Selain daripada itu, peneliti juga dapat mengetahui 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi apakah terdapat sebuah perbedaan 

mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

  

F. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya 

sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, 

yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan 

usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, 

dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna 

mengkonfirmasikan teori baru yang barangkali ditemukan. 

Dalam penelitian ini, mengenai nilai-nilai kearifan lokal sebagai civic 

culture pada budaya suku Talang Mamak. Penulis menganalisis data 

menggunakan teori Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman 

(2007:16-19 bahwa ada terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu 



59 

 

Islamuddin, 2014 
NILAI–NILAI  KEARIFAN LOKAL SEBAGAI CIVIC CULTURE PADA BUDAYA SUKU TALANG MAMAK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

“pengumpulan data/reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

data.” Untuk memahami penelitian ini maka penjelasan dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan–catatan lapangan 

dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara 

sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah 

pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. 

2. Display data 

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil 

penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data 

dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data 

memverifikasikan sehingga menjadi kebermaknaan data. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi 

berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang 

penelitian berlangsung sejalan dengan memberchek, trianggulasi dan audit trail, 

sehingga menjamin signifikansi hasil penelitian. Dengan demikian secara umum 

proses pengolahan data yang dimulai dari pencatatan data lapangan, kemudian di 

tulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data 

dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian langsung 

dibahas agar tidak ada data yang tertinggal untuk dibahas.  

 


