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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

 Metode merupakan cara kerja dalam memahami objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Seorang peneliti dapat memilih salah satu dari berbagai metode 

yang ada sesuai dengan tujuan, sifat objek, sifat ilmu, atau teori yang 

mendukungnya. “Dalam penelitian, objeklah yang menentukan metode yang 

digunakan” (Koentjaraningrat, 1977:1).  Penelitian merupakan kegiatan 

ilmiah maka metode yang digunakan pun harus secara sistematis dan prosedural.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena objek yang diteliti dalam penelitian 

ini berupa proses, yaitu bagaimana realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat 

bukan tentang bagaimana hubungan sebab-akibat antarvariabel yang ada. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Denzin dan Lincoln (2009:6) sebagai berikut. 

  Kata kualitatif  menyiratkan penekanan pada proses dan makna

 yang tidak terkaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) 

 dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Para peneliti 

 kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan 

 erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang 

 membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini mementingkan sifat 

 penyelidikan yang sarat-nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-

 pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus 

 perolehan maknanya. 

 

 Bogdan dan Tylor (Moleong, 2007:4) mengatakan bahwa Metode 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode 

kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya, data yang diperoleh berupa kata-kata, 

tuturan, atau perilaku. Data tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif dengan memberikan gambaran 
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mengenai situasi yang diteliti dalam penggambaran suatu fenomena yang terjadi 

dalam lingkungan. 

  

 Sugiyono (2010:1) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif 

dilakukan pada kondisi yang alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

dan hasil penelitiannya senada dengan pendapat Denzin dan Lincoln yaitu 

menekankan makna daripada generalisasi. Lebih lanjut, Fraenkel dan Wellen 

(2008:425-427) mengungkapkan bahwa ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam penelitian kualitatif. Langkah-langkah tersebut adalah (a) 

identification of the phenomenon to be studied; (b) identification of the 

participants in the study; (c) generation of hypotheses; (d) data collection; (e) 

data analysis; (f) interpretations and conclusions. 

 Syamsudin (2006:74) “tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 

menganalisis yang diteliti agar diperoleh informasi mengenai perilaku mereka, 

perasaannya, keyakinan ide, bentuk pemikiran, serta dapat meghasilkan sebuah 

teori”. Pendeskripsian data-data dilakukan dengan cara menunjukkan fakta-fakta 

yang berhubungan atau menjelaskan struktur dan nilai-nilai apa saja yang terdapat 

dalam legenda OKH.  

 Menurut Siswantoro (2010:56),  “penelitian sastra, sebagaimana penelitian 

disiplin lain, bersandar pada metode yang sistematis. Hanya saja penelitian sastra 

bersifat deskriptif karena itu metodenya juga digolongkan ke dalam metode 

deskriptif.” Metode deskriptif merupakan prosedur penelitian yang berupaya 

memecahkan masalah-masalah penelitian dengan cara mengungkapkan dan 

menggambarkan objek penelitian apa adanya. Penggambaran tersebut berdasarkan 

pada fakta-fakta yang ada secara objektif.  

 Karena penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian folklor, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi.  

Menurut Sibarani (2012:265) 
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 metode etnografi relevan dengan penelitian tentang tradisi lisan 

atau tradisi budaya. Etnografi melakukan penelitian dengan melakukan 

deskripsi secara emik tentang objek penelitian dengan tujuan idealnya 

adalah membuat profiling dan pendeskripsian tentang objek penelitian 

dengan hasil sebuah deskripsi informatif yang dapat dimanfaatkan untuk 

publikasi dan sumber rekomendasi tentang pengembangan objek 

penelitian. 

 Lebih lanjut, Spradley (1997:xvi) mengatakan bahwa metode etnografi 

adalah metode penelitian lapangan yang bersifat holistik-integratif, thick 

description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native’s point of 

view.  Salah satu teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian etnografi 

adalah wawancara terbuka dan mendalam. 

  

B. Data dan Sumber data 

 Data penelitian ini adalah teks cerita legenda OKH yang diperoleh melalui  

informasi lisan dari para narasumber cerita yang kemudian akan ditranskripsikan 

ke dalam cerita secara tertulis. Data penelitian digali melalui sumber data, yaitu 

informan dan dokumentasi.  

 Data yang digali dari informan dan dokumentasi adalah data legenda OKH 

di lapangan. Data dari informan adalah data utama (primer), sedangkan dari 

dokumentasi merupakan data tambahan (sekunder). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Moleong (2007:157) “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai merupakan sumber data utama.” Data-data utama yang didapat 

dari informan kemudian direkam. Perekaman dilakukan saat peneliti sedang 

mewawancari informan. Adapun data tambahan dalam penelitian ini adalah 

salinan naskah “Sila-Sila Keturunan Raja Jambi” yang ditulis oleh Ngebi Sutho 

Dilogo Priyayi Rajo Sari. Salinan tersebut peneliti dapat dari salah seorang tokoh 

adat masyarakat Jambi bernama Sultan Abdurrahman Thaha Syaifuddin. Selain 

itu, data tambahan juga diperoleh dari beberapa buku yang ditulis oleh budayawan 

dan sejarawan Jambi, yaitu buku Jambi dalam Sejarah Nusantara (1989) karya A. 

Mukty Nasruddin dan buku Mencari Jejak SangKala (2011) karta H. Junaidi T. 
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Noor. Buku Jambi dalam Sejarah Nusantara merupakan dokumentasi Museum 

Negeri Jambi. Dalam buku tersebut, terdapat informasi tentang apa kira-kira 

makna dari nama OKH (lihat lampiran 6). 

 Selain data tambahan tersebut, peneliti juga melengkapi penelitian dengan 

foto-foto dan gambar-gambar. Moleong (2007:161) “penggunaan foto untuk 

melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya.” Penggunaan foto atau 

gambar ini nantinya bukanlah sebagai bahan analisis, tetapi hanya sekadar 

pelengkap data. Foto atau gambar yang akan ditampilkan adalah foto atau gambar 

informan, benda-benda, atau tempat-tempat tertentu yang dianggap berhubungan 

dengan penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian kualitatif sangatlah 

beragam. Itulah sebabnya, agar mendapat data dan informasi yang tepat, peneliti 

harus memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Moleong (2007: 174) 

mengatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen. Hal 

tersebut senada dengan apa yang disampaikan Nasution (2010:54), “metode 

pengumpulan data kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan membuat 

catatan lapangan.” 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

dalam penelitian legenda teknik yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan 

untuk mengumpulkan data utama (primer). Wawancara dilakukan untuk merekam 

data atau informasi. Esterberg (Sugiyono, 2010: 317) mendefinisikan wawancara 

sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data mengenai legenda 

secara lengkap dan akurat dari informan. Teknik wawancara dilaksanakan secara 
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semiterstruktur disertai dengan pencatatan dan perekaman. Teknik wawancara 

secara semiterstruktur termasuk dalam kategori in-depth interview dalam 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan teknik terstruktur. Wawancara 

teknik semiterstruktur tetap menggunakan pedoman wawancara namun tetap 

mencatat ide-ide atau pendapat dari informannya (Sugiyono, 2010:320).   

 Adapun teknik dokumentasi dan catatan lapangan digunakan untuk 

mengumpulkan data tambahan (sekunder). Teknik  dokumentasi adalah catatan 

peristiwa yang telah lalu. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi 

dilakukan untuk menganalisis arsip-arsip atau hal lain yang berkaitan dengan 

legenda OKH, sedangkan catatan lapangan digunakan untuk mengumpulkan hal-

hal penting yang dianggap relevan yang mungkin saja ditemui di lapangan di luar 

wawancara sebelumnya. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 

beberapa Instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat atau media pengumpul 

data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif berbeda 

dengan penelitian kualitatif. “Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama 

penelitian adalah peneliti itu sendiri” (Sugiyono, 2010: 305). Dalam penelitian ini,  

peneliti sendirilah yang akan menjadi instrumen kunci. Hal ini didasarkan atas 

pandangan Nasution (Sugiyono, 2010: 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; 

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 versing 

merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita; 
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5. peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan 

segera untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika; 

6. hanya manusia sebagai instrumendapat 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 tes atau angket yang bersifat 

kuantitatif yang diutamakan adalah respons yang dapat dikuantifikasi 

agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu 

tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respons yang 

aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respons yang lain 

daripada yang lain, bahkan bertentangan dipakai untuk mempertinggi 

tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang 

diteliti.  

 

 Sebagai instrumen utama, peneliti memiliki fungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan, dan melakukan pengumpulan data. Namun, peneliti 

tentu saja menggunakan perangkat penelitian yang membantu karena keterbatasan 

daya ingat. Perangkat-perangkat yang dimaksudkan: pedoman wawancara, buku 

catatan lapangan, camera digital atau alat bantu rekam, Tabel pedoman analisis 

struktur legenda, dan tabel uji kelayakan hand out. Masing-masing perangkat 

tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. 

1. Pedoman wawancara digunakan sebagai rujukan pertanyaan awal yang 

akan diajukan terhadap responden dalam melakukan wawancara (lihat 

lampiran 3). 

2. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat bagian-bagian penting dari 

wawancara yang kira-kira mempengaruhi hasil pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. 

3. Studi dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari 

sumber tertulis. 

4. Camera digital atau alat bantu rekam digunakan untuk 

mendokumentasikan objek penelitian atau hal-hal yang dianggap relevan 

dengan penelitian. 
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5. Tabel pedoman analisis untuk mempermudah peneliti mengklasifikasikan 

data saat proses analisis cerita (lihat lampiran 4). 

6. Tabel uji kelayakan hand out yang akan diberikan kepada para penelaah 

eksternal (lihat lampiran 5). 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses 

pengorganisasian dan pengurutan data tentang struktur dan nilai yang terdapat 

dalam legenda OKH.  Legenda OKH dimasukkan ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang struktur 

dan nilai yang terdapat dalam legenda OKH yang dilengkapi dengan data-data 

pendukung. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan Moleong (2007:280), 

“analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Adapun Sugiyono 

(2010:335) memaparkan definisi analisis data sebagai berikut. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

 Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah 

proses menyusun data secara sistematis melalui langkah-langkah tertentu sesuai 

dengan pola, kategori, dan satuan uraian dasarnya. Dalam proses analisis, peneliti 

akan melakukan pengujian data secara sistematis agar ditemukan bagian-bagian, 

hubungan antarbagian, dan hubungan keseluruhan dari objek yang diteliti. 

 Menurut Sugiyono (2010:337), “aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan clonclusion drawing/verification”. Hal tersebut sama 

dengan apa yang dikemukakan Nasution (2010:129), “salah satu cara yang dapat 
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dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang masih umum, yakni (1) 

reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan atau verifikasi.” 

 

Bagan 3.1 

Komponen dalam Analisis Data 

(interactive model) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Penjelasan ketiga tahapan analisis data menurut Sugiyono tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Reduksi Data 

Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

 

2) Display Data (Penyajian Data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

hal ini, Miles and Huberman (Sugiyono, 2010:341) menyatakan the most frequent 

form of display data for qualitative research data in the past has been narrative 

Data 

collection 

Data 

reduction 

Data 

display 

Conclusions: 

drawing/verfying 
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text. Dengan mendisplay data, peneliti akan menjadi lebih mudah untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

 

3) Penyimpulan dan Verifikasi Data 

 Penyimpulan adalah tahap mengambil kesimpulan terhadap data-data yang 

telah terkumpul. Penyimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kaulitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan 

pemeriksaan keabsahan data secara cermat selama penelitian berlangsung. Dengan 

demikian, kesimpulan tersebut harus selalu diverifikasi. 

 Kesimpulan yang diharapkan dapat dihasilkan dalam penelitian kualitatif 

adalah berupa temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. 

  Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

struktur dan nilai-nilai budaya dalam legenda OKH. Untuk mendeskripsikan 

struktur dan nilai–nilai budaya tersebut, dilakukanlah langkah-langkah 

penganalisisan sebagai berikut. 

(1) Proses reduksi data yang didapat di lapangan; 

(a) pengidentifikasian data dengan jalan menandai data-data yang 

terkumpul dan dapat mendukung penganalisisan tersebut; 

(b) pengklasifikasian data berdasarkan aspek-aspek struktur yang terdapat 

dalam legenda tersebut; 

(2) penyajian data/ display data yang telah direduksi; 
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(a) pentranskripsian data/cerita ke dalam bahasa Melayu Jambi/Melayu 

Klasik; 

(b) penerjemahan cerita yang telah ditranskripsikan ke dalam bahasa 

Indonesia; 

(c) penganalisisan terhadap setiap unsur struktur cerita yang dianalisis 

dengan menemukan data-data pendukungnya menggunakan teknik 

analisis struktural; 

(d) penganalisisan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam legenda 

OKH;  

(3) melakukan verifikasi data; 

(4) perancangan bahan ajar dari legenda OKH yang sesuai dengan bentuk dan 

tujuan pembelajaran prosa fiksi di FKIP Universitas Jambi. 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan unsur yang tak 

terpisahkan dari penelitian. Menurut Moleong (2007:324-326), “ada empat 

kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependenability), dan 

kepastian (confirmability).”  

 Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan keempat kriteria yang 

disebutkan Moleong tersebut. Uji derajat kepercayaan (kredibilitas) data pada 

dasarnya menggantikan konsep validitas internal pada penelitian kuantitatif. Uji 

kredibilitas ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat. 

 Kriteria keteralihan (transferability) pada penelitian kualitatif berbeda 

dengan validitas eksternal. Konsep validitas eksternal pada penelitian kuantitatif 

menyatakan generalisasi suatu penemuan dapat berlaku pada semua konteks 

dalam populasi yang sama. Hal tersebut berbeda dengan konsep keteralihan. 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks 
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pengirim dan penerima. Uji keteralihan (transferability) dilakukan dengan 

menggunakan teknik pemeriksaan uraian rinci. 

 Kriteria kebergantungan (dependenability) merupakan subsitusi istilah 

reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, reliabilitas 

ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Namun, konsep 

kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh 

peninjauannya dari segi bahwa konsep itu meperhitungkan segala-galanya, yaitu 

yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lain yang tersangkut.  

Uji kebergantungan (dependenability) dilakukan dengan menggunakan teknik 

audit kebergantungan terhadap seluruh proses penelitian. 

 Kriteria kepastian (confirmability) berasal dari konsep objektivitas 

menurut penelitian kuantitatif. Kuantitatif menerapkan objektivitas dari segi 

kesepakatan antarsubjek. Pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak 

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan 

penemuan seseorang. Artinya, kuantitatif lebih menekankan pada „orang‟, 

sedangkan konsep kepastian pada penelitian kualitatif menghendaki agar 

penekanan bukan pada orangnya melainkan pada data itu sendiri. Jadi, dalam 

penelitian kualitatif isi tidak lagi berkaitan dengan ciri penyidik, melainkan 

berkaitan dengan ciri-ciri data. Uji kepastian (confirmability) dilakukan dengan 

menggunakan teknik audit kepastian. 

 


