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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian tentang nilai-nilai sosial budaya masyarakat rantau etnis 

Minangkabau sebagai pedagang diteliti dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

ini dipilih karena penelitian ini tidak dapat diukur dengan pertimbangan 

matematis, tetapi harus mencari jawaban dari penelitian secara objektif karena 

data yang diambil tidak berupa angka, tetapi berupa uraian deskriptif dari 

narasumber 

Tujuan penelitian akan tercapai dengan menggali makna yang didapat saat 

peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian sehingga dapat mengamati dan 

mencatat perilaku subjek secara alamiah, yaitu para pedagang suku Minangkabau 

yang ada di pasar Al-Wathoniyah Jakarta Timur. Peneliti berusaha memahami 

nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau secara menyeluruh yang terkait 

profesi di tanah rantau sebagai pedagang dengan pengalaman yang akan 

dituangkan melalui kata-kata atau deskripsi serta gambar-gambar yang didapat 

peneliti saat observasi langsung. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti Nilai-nilai Sosial 

Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai Pedagang di Pasar Pagi 

Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur menggunakan metode penelitian studi 

kasus. Bungin (2012,hlm.68) mengemukakan bahwa: 

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan unutk 

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu positivisme), serta 

juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai siatuasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu 

ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

tentang kondisi dan siatuasi. 

metode studi kasus adalah salah satu desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.  

Metode studi kasus yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai nilai 

nilai sosial budaya masyarakat etnis Minangkabau sebagai pedagang hasilnya 

sangat bergantung pada wawancara yang mendalam kepada para pedagang 
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khususnya pedagang di pasar Al-Wathoniyah, terutama dalam penelitian ini 

adalah pedagang yang berasal dari etnis Minangkabau. 

Penelitian studi kasus adalah kegiatan mendeskripsikan suatu fenomena 

tertentu secara mendalam. Tujuan utama dalam penelitian studi kasus adalah 

untuk memahami suatu fenomena tertentu dengan pendekatan yang mendalam 

dari sudut pandang pelaku yang berada di tempat tertentu. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2014,hlm.49) bahwa “deskriptif kualitatif studi 

kasus bertujuan untuk memahami secara mendalam aktivitas (activity), orang-

orang (actors), yang ada pada tempat (place) tertentu”. 

Pernyataan di atas terkait dengan tujuan peneliti untuk mengobservasi 

masyarakat rantau Minangkabau yang berprofesi sebagai pedagang di pasar Al-

Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada 

bagaimana cara masyarakat rantau Minangkabau berdagang dan bersosialisasi 

dengan masyarakat rantau Minangkabau lainnya yang ada di pasar tersebut.  

Peneliti dalam penelitian mengenai nilai sosial budaya etnis Minangkabau  

sebagai pedagang di pasar Al-Wathoniyah berupaya bukan hanya sebagai peneliti 

yang menghasilkan suatu hasil penelitian tetapi peneliti juga mampu memahami 

berbagai pandangan dari para anggota masyarakat etnis Minangkabau tersebut 

terhadap nilai-nilai sosial budayanya sehingga dapat membentuk suatu integritas 

masyarakat padang sebagai perantau dan pedagang, dan lain sebagainya. Peneliti 

dalam desain studi kasus diharapkan mampu mengungkapkan makna dalam setiap 

tindakan, kejadian atau pandangan mengenai suatu fenomena tertentu. Peneliti 

melihat lebih dalam terhadap suatu temuan lapangan, bukan hanya sekedar 

menuliskannya dalam hasil penelitian tanpa mengolah kembali makna tersirat 

yang ada di temuan lapangan tersebut 

Metode penelitian bertujuan untuk menyusun proses, prinsip-prinsip dan 

prosedur yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus yang dipakai 

didasarkan pada pertimbangan situasi dan kondisi status subjek yang khas atau 

spesifikasi.  

Creswell (dalam Herdiansyah, 2010, hlm.97) mengemukakan bahwasanya: 

Pertanyaan penelitian yang diajukan lebih sering diawali kata how dan why 

karena dalam studi kasus, seorang peneliti hendak mencari keunikan kasus 
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yang diangkat, sehingga lebih memfokuskan bidang pertanyaan kepada 

proses (how) dan alasan (why) 

  

Arikunto (2006, hlm 142) yang menjelaskan bahwa “penelitian kasus adalah suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu 

lembaga, organisasi atau gejala tertentu”. Penelitian kasus yang dimaksud dalam 

penelitian ini penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam 

terhadap masyarakat pedagan etnis Minangkabau. Berdasarkan pengertian 

Arikunto, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya subjek dalam penelitian 

studi kasus relatif lebih sedikit sedangkan hasil dari data penelitian yang diperoleh 

lebih mendalam.  

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto, peneliti 

menyimpulkan bahwa subjek penelitian dalam studi kasus lebih sedikit namun 

hasil penelitian yang akan diperoleh lebih mendalam Peneliti berusaha 

memberikan gambaran mengenai latar belakang, sifat serta karakter yang khas 

dari suatu kasus.  

Creswell (dalam Herdiansyah, 2010, hlm. 97) menjelaskan bahwa 

“penyusunan pertanyaan penelitian model studi kasus, peneliti dapat menulis 

pertanyaan lanjutan yang difokuskan pada isu dari topik yang diteliti”. 

Yin (2013, hlm. 70) mengemukakan pendapatnya mengenai pokok-pokok 

keterampilan yang dituntut pada umumnya dapat diketengahkan, sebagai berikut: 

1. Seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik 

dan menginterpretasikan jawabannya. 

2. Seseorang harus menjadi “pendengar yang baik dan tak terperangkap oleh 

ideologi atau par konsepsinya sendiri. 

3. Seseorang hendaknya mampu menyesuaikan diri dan fleksibel, agar situasi 

yang baru dialami dapat dipandang sebagai peluang dan bukan ancaman. 

4. Seseorang harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang 

akan diteliti, apakah hal ini berupa orientasi teoritis atau kebijakan, 

ataupun bahkan berbentuk eksplanatoris. 

5. Seseorang harus tidak bias oleh anggapan-anggapan yang sudah ada 

sebelumnya; termasuk anggapan-anggapan yang diturunkan teori. 

Persiapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan metode studi kasus harus 

dimulai dengan menguasai keterampilan yang memadai. Dengan menggunakan 

metode studi kasus peneliti berharap dapat mengidentifikasi perkembangan dalam 

Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai 



36 
 

Rizki Ramadhan, 2015 
NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ETNIS MINANGKABAU SEBAGAI PEDAGANG DI PASAR 
AL-WATHONIYAH, CAKUNG, JAKARTA TIMUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Pedagang di Pasar Pagi Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur. Beberapa 

argumentasi yang dipilih yakni metode kasus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi ini diharapkan mampu memberikan keleluasaan dalam menggunakan 

beragam teknik pengumpulan data. 

2. Peneliti diharapkan dapat menggali serta mengkaji fenomena sosial yang 

berkaitan dengan Integrasi Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis 

Minangkabau  Sebagai Pedagang di Pasar Pagi Al-Wathoniyah, Cakung, 

Jakarta Timur 

Sesuai dengan pemaparan di atas, metode studi kasus dipilih agar 

mendapatkan hasil yang mendalam serta spesifik mengenai permasalahan yang 

diteliti. Penulis diharapkan dapat memaparkan secara komprehensif dan 

mengungkapkan fakta-fakta mengenai Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat 

Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai Pedagang. Jenis studi kasus yang peneliti 

pakai dalam penelitian mengenai Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau 

Etnis Minangkabau sebagai Pedagang di Pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta 

Timur adalah studi kasus kemasyarakatan studi kasus jenis ini merupakan studi 

kasus tentang kemasyarakatan yang dipusatkan pada suatu lingkungan atau 

masyarakat sekitar atau dengan kata lain meneliti mengenai sebuah komunitas 

mayarakat tertentu dalam penelitian ini yaitu masyarakat etnis Minangkabau 

sebagai komunitas pedagang di pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur.  

Kesimpulannya peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu untuk 

mendapatkan data maupun fakta secara ketika melakukan penelitian di lapangan. 

Sedangkan metode studi kasus dipilih karena untuk mendapatkan data dan fakta di 

lapangan yang lebih mendalam, terperinci serta spesifik. Ruang lingkup metode 

studi kasus ini lebih sempit, namun hasil yang diperoleh akan lebih mendalam. 

3.2 Tempat dan Partisipan Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini berlangsung atau berlokasi di Pasar pagi Al-Wathoniyah, jl. 

Kayutinggi, Cakung Jakarta Timur. Sedangkan yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini adalah para pedagang pasar yang berasal dari Etnis Minangkabau 
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Alasan peneliti memilih Pasar Al-Wathoniyah, Jakarta Timur sebagai lokasi 

penelitian karena sebagai berikut:  

1. Menurut hasil pengamatan peneliti bahwasanya banyak sekali masyarakat 

Minangkabau yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dimana hal ini 

menandai bahwa Merantau adalah hal yang sudah biasa dan sering dilakukan 

oleh masyarakat Minangkabau. Pemilihan lokasi didasari oleh karena pedagang 

pasar yang berasal dari masyarakat etnis Minangkabau masih sering sekali 

menonjolkan ciri khas budaya mereka seperti dalam hal berbicara yang masih 

sering dilakukan menggunakan bahasa Minangkabau antar sesama orang 

Minang. Artinya mereka masih memiliki sebuah identitas yang menonjol 

dengan masih menggunakan bahasa Minang yang dipakai di tanah rantau.  

2. Hasil wawancara sederhana sebagai awal dari penelitian ini pun ditambah 

dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai budaya merantau yang 

ada pada masyarakat Minangkabau pun semakin menguatkan dugaan peneliti 

bahwa memang hal ini didasari karena nilai-nilai sosial budaya yang sejak 

lama ada dan dipakai serta diyakini oleh masyarakat Minangkabau  

3. Pasar Al-wathoniyah memiliki banyak sekali pedagang yang berasal dari suku 

Minangkabau selain dari suku lain yang terdapat di pasar tersebut. Bahkan, 

dalam satu lorong pakaian saja, jumlah pedagang etnis Minangkabau nya pun 

berjumlah sekitar 10-15 orang. Hal ini dianggap memudahkan peneliti untuk 

mencari narasumber penelitian ini. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

 Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang tidak 

menggunakan populasi. Spradley (dalam Sugiyono, 2014, hlm.49) 

mengemukakan bahwa : 

Dalam peneltian kualitiatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari atas tiga 

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah, orang yang 

di sudut jalan atau di tempat kerja, kota dan lain sebagainya. 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif 

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Penentuan partisipan dalam 
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penelitian pun dilakukan berdasarkan tujuan tertentu secara purposive sampling. 

Bungin (2012, hlm.107)  mengemukakan bahwa : 

Purposive sampling adalah salah satu strategi menentukan informan yang 

paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok 

peserta yang menjadi infroman sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan 

dengan masalah penelitian tertentu. Contoh dari penggunaan prosedur 

purposif ini adalah antara lain dengan key person. 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa subjek dalam 

penelitian dipilih secara selektif berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu dan 

dianggap dapat dipercaya untuk menjadi sumber data berdasarkan pertimbangan 

untuk menemukan jawaban mengenai gambaran Nilai-nilai Sosial Budaya 

Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai Pedagang di Pasar Pagi Al-

Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur. 

Dalam strategi purposive sampling ini, peneliti menentukan pihak-pihak yang 

akan dijadikan narasumber yang dianggap oleh peneliti memiliki kontribusi yang 

cukup besar terhadap keberhasilan dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti tentang nilai-nilai sosial budaya masyarakat pedagang etnis Minangkabau 

sebagai pedagang di Pasar pagi Al-Wathoniyah, Cakung Jakarta timur. 

Narasumber ini adalah, para pedagang pasar khususnya yang berasal dari etnis 

Minangkabau yang ada di pasar pagi Al-Wathoniyah, dan ahli kebudayaan 

Minangkabau ini nantinya akan peneliti pilih dan tentukan sebagai narasumber 

utama dari penelitian ini dan narasumber lainnya yaitu masyarakat selain dari 

suku Minangkabau yang berfungsi untuk mencari tahu seberapa dalam dan 

bagaimana fenomena mengenai masyarakat rantau etnis Minangkabau ini yang 

tersebar di masyarakat luas serta terkait dengan identitas masyarakat 

Minangkabau yang dikenal pandai dan terampil dalam melakukan aktifitas 

berdagang. 

Peneliti melakukan penggalian informasi melalui informan melalui 

pendekatan secara individu sesuai dengan tujuan penelitian. Herdiansyah 

(2010,hlm.34) mengemukakan bahwa “peneliti kualitatif dan subjek penelitian 

harus mengenal satu sama lain”. Peneliti diharapkan mampu mengenal subjek 

penelitian secara mendalam guna mendapatkan informasi. Penentuan subjek 

dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi 
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sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sendiri 

sebagai sebuah fenomena sosial 

 Adapun yang menjadi subjek/partisipan dalam penelitian ini adalah para 

pedagang pasar Al-Wathoniyah khususnya yang berasal dari masyarakat etnis 

Minangkabau, pengelola pasar Al-Wathoniyah, masyarakat di luar etnis 

Minangkabau untuk mencari tahu seberapa dalam identitas yang dibentuk oleh 

masyarakat etnis Minangkabau itu sendiri di tanah rantau. Mereka dipilih karena 

dinilai menguasai serta memahami mengenai permasalahan yang diteliti, dan 

mereka adalah orang yang terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti serta 

mempunyai waktu untuk diteliti. Tetapi sampel dapat berubah sewaktu-waktu di 

lapangan tergantung data sudah mencukupi atau tidak yang dibutuhkan oleh 

peneliti.  

3.3  Instrumen Penelitian 

Salah satu fungsi utama bagi seorang peneliti ketika melakukan penelitian 

kualitatif adalah berperan sebagai instrumen bagi penelitian yang sedang 

dilakukan. Herdiansyah (2010, hlm.21) menjelaskan bahwa “instrumen atau alat 

yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri 

yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian 

yang dilakukan, bukan orang lain atau asisten peneliti”.Hal ini sejalan dengan 

pendapat Nasution (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 60) bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala 

sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 

itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 

yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan pada umumnya penelitian 

kualitatif menggunakan manusia sebagai alat utama dalam pengumpulan data 

lapangan (key human instrument). Oleh sebab itu, dalam prakteknya peneliti akan 

menjadi alat utama dalam pengumpulan data penelitian,  
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Peneliti kualitatif harus mampu melakukan pendekatan secara personal 

kepada subjek penelitian beserta lingkungan sosialnya, namun tetap menjaga kode 

etik sebagai peneliti.  Herdiansyah (2010, hlm.24) memaparkan bahwa: 

Ketika berfungsi sebagai instrumen, ia akan melebur menjadi satu dengan 

satu batasan bahwa sedekat apapun ia dengan subjek yang diteliti dan 

lingkungan sosial subjek tersebut, ia tidak larut dan kehilangan identitasnya 

yang lain sebagai seorang peneliti. Begitu pula sebaliknya, ia tetap menjadi 

bagian dari kehidupan subjek penelitian beserta lingkungan sosialnya. 

Dalam suatu penelitian baik itu penelitian kuantitaif maupun kualitatif, seorang 

peneliti dituntut untuk bisa bersikap professional, bersikap bijak ketika sedang 

didalam lapangan, dan tetap menjaga kode etik sebagai peneliti.   

Dikarenakan peran peneliti sebagai key human instrument, data yang 

dikumpulkan oleh peneliti juga didukung oleh alat-alat pengumpul data lainnya, 

seperti lembar observasi, pedoman wawancara serta dokumentasi yang akan 

dilakukan peneliti. Peneliti sebagai human instrument atau peneliti sendiri sebagai 

pengumpul utama data penelitian, dinyatakan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 

2014, hlm.6) mengenai alasan-alasan mengapa peneliti sebagai instrumen utama 

dalam penelitian  kualitatif adalah sebagai berikut 

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 instrument berupa tes 

atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia 

itu sendiri. 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi 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. 

6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan 

segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau 

perbaikan. 

7. Kemungkinan jawaban yang tidak lazim atau aneh dapat diselidiki lebih 

jauh oleh instrumen manusia, bukan hanya untuk validitasnya akan tetapi 

terlebih penting untuk mencapai tingkat pengertian yang lebih tinggi 

daripada yang mungkin dilakukan oleh alat yang bukan manusia. 
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Peneliti kualitatif tetap berpegang  teguh pada ketentuan metodologis yang benar 

serta selalu melakukan evaluasi jalannya penelitian. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif harus mampu bermain peran 

serta mampu memainkan seluruh peran tersebut agar terbentuk hubungan yang 

harmonis dengan subjek penelitian 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

langkah utama penelitian sebagai cara untuk mendapatkan data. Pengumpulan 

data dilakukan melalui beberapa cara, dalam berbagai latar, sumber maupun cara. 

Latar pengumpulan data pada penelitian ini adalah Pasar pagi Al-Wathoniyah 

sebagai lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang berada di lingkungan pasar, yaitu pelaku pasar, seperti 

pedagang, pembeli, pengelola yang terkait dengan tema penelitian yang akan di 

teliti yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan atau wawasan budaya 

mengenai adat budaya serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat etnis 

Minangkabau. Cara yang dilakukan ada beberapa cara diantaranya observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan dapat dilakukan triangulasi/penggabungan. 

3.4.1  Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap subjek (partner penelitian) di mana sehari-hari mereka berada  

dan biasa melakukan aktivitasnya. 

Menurut Bungin (2012, hlm.115) observasi atau pengamatan adalah: 

Kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai 

alat bantu utamanya. Kriteria suatu pengamatan dikatakan sebagai kegiatan 

pengumpulan data yaitu: pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah 

direncanakan secara serius; pengamatan harus berkaitan dengan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan; pengamatan dicatat secara sistematik dan 

dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu 

yang hanya menarik perhatian; pengamatan dapat dicek dan dikontrol 

mengenai keabsahannya.  

Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi langsung. Artinya, peneliti 

berada bersama subjek penelitian guna ikut merasakan dan mengalami kegiatan 

subjek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 

Observasi langsung yang dilakukan peneliti akan membuat pengamatan terhadap 
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tujuan penelitian lebih matang. Peneliti juga akan lebih mudah dalam mengkaji 

makna dari kegiataan yang dilakukan oleh subjek penelitian. 

Keikutsertaan peneliti dalam penelitian bertujuan untuk memperkecil jarak 

antara peneliti dengan subjek penelitian atau yang diteliti. Dengan bergabungnya 

peneliti dengan subjek yang diteliti menjadikan hubungan yang dekat antara 

keduanya. Kedekatan hubungan ini akan memudahkan peneliti dalam mendapat 

informasi dan menggali makna dalam setiap informasi yang didapat. Mengingat 

bahwa dalam penelitian kualitatif yang menggunakan desain deskriptif kualitatif 

studi kasus yang bukan hanya untuk menggali informasi yang telah menjadi 

tujuan penelitian tetapi disamping itu peneliti juga diharapkan mampu 

mengungkap makna dari setiap informasi yang didapat. 

Pada observasi langsung yang akan dilakukan dalam penelitian tentang Nilai-

nilai sosial budaya masyarakat etnis Minangkabau sebagai pedagang di pasar Al-

Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur ini peneliti akan mendatangi langsung dan 

mengobservasi dengan tujuan untuk mengetahui jawaban atas penelitian ini. 

Aspek aspek yang akan peneliti observasi adalah yaitu bagaimana masyarakat 

etnis Minangkabau melakukan kegiatan berdagang. Selanjutnya cara mereka 

berinteraksi baik antar pedagang yang berasal dari etnis Minangkabau atau 

interaksi antara Pedagang dan Konsumen serta bagaimana cara para pedagang 

etnis Minangkabau mempengaruhi konsumen. Selain itu bahasa yang digunakan 

dalam berinteraksi juga tidak luput dari pengamatan yaitu bagaimana mereka 

berbicara dengan anggota masyarakat etnis Minangkabau yang lain serta perilaku 

mereka dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

3.4.2  Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan percakapan dan proses tanya jawab yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Bungin (2012, hlm.108) menyebutkan bahwa: 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
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Wawancara dilakukan guna mendapat informasi langsung dari subjek penelitian 

dan dari individu atau kelompok penunjang penelitian. Dalam penelitian 

mengenai Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  

Sebagai Pedagang, peneliti akan mewawancarai pelaku pasar seperti pedagang 

etnis Minangkabau, masyarakat di luar etnis Minagkabau, pengelola pasar, serta 

ahli budaya suku Minangkabau untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang 

nilai sosial budaya Minangkabau  

Pengetahuan mengenai makna subjektif individu terhadap fokus penelitian 

akan didapat melalui teknik wawancara. Teknik wawancara juga memberikan 

ruang bagi peneliti untuk dapat mengekplorasi isu penelitian yang tidak dapat 

dilakukan melalui teknik lain. 

Pengumpulan informasi dengan teknik observasi serta wawancara dalam 

penelitian pada dasarnya saling menguatkan satu sama lain. Kedua teknik ini 

memberi ruang tersendiri kepada peneliti dengan subjek penelitian. Pangamatan 

peneliti yang didapat dari teknik observasi dapat dikaji lebih dalam lagi melalui 

teknik wawancara. Peneliti dapat menanyakan situasi sosial yang didapat melalui 

wawancara dengan subjek penelitian. Begitupun sebaliknya hasil wawancara 

dapat dibuktikan kebenarannya melalui teknik observasi, apakah hasil wawancara 

yang didapat sesuai dengan situasi sosial yang diamati atau tidak. Teknik 

wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti memberi penguatan dalam 

penelitian mengenai Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis 

Minangkabau  Sebagai Pedagang di pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta 

Timur. 

3.5  Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus (continue) 

dimulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Peneliti menggunakan 

analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu analisis data secara 

interaktif.  

3.5.1  Data Reduction (reduksi data) 

 Data yang diperoleh selama penelitian di lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga harus dicatat secara terperinci dan teliti. Reduksi data bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman-pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari 
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hasil catatan lapangan dengan cara merangkum mengklasifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.  

Penelitian ini difokuskan kepada para pedagang atau perantau yang berasal 

dari suku Minangkabau, pengelola pasar Al-Wathoniyah, ahli budaya 

Minangkabau, serta masyarakat sekita pasar yang diluar dari etnis Minangkabau 

sebagai narasumber dari penelitian mengenai “Nilai-nilai Sosial Budaya 

Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai Pedagang”. Reduksi data dapat 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengolah data-data 

yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

terperinci. 

3.5.2  Data Display (penyajian data) 

 Display data merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan 

reduksi data. Proses display data dapat memudahkan peneliti untuk melakukan 

analisis terhadap apa yang terjadi serta melakukan perencanaan terhadap apa yang 

selanjutnya akan dikerjakan. Penyajian data (data display) adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara 

menyeluruh dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh 

dengan mencari pola hubungannya.  

Penyajian data dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data melalui 

teknik wawancara yang dilakukan dengan narasumber kemudian disusun sesuai 

dengan rumusan masalah. Kemudian untuk menguatkan hasil laporan penelitian 

dilakukan proses wawancara dengan guru mata pelajaran Sosiologi, guru 

bimbingan dan konseling serta orangtua siswa-siswi yang bersangkutan, sehingga 

hasil penelitian ini dapat diperoleh dengan akurat. 

 Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun 

menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran terhadap 

aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. 

Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai 

dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

3.5.3  Conclusion / Verification 

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan langkah terakhir yang 

dilakukan dalam tahap penelitian. Conclusion/verification merupakan upaya untuk 
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mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah 

dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Sugiyono (2014, hlm.99) menjelaskan 

bahwa: 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 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, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat tentang “Nilai-nilai 

Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau  Sebagai Pedagang di pasar 

Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur” dengan mengacu kepada tujuan 

penelitian. Prosedur pengolahan data tersebut dimulai dengan pencatatan data di 

lapangan (data mentah) kemudian mengumpulkan data yang telah didapat dari 

lapangan, selanjutnya dilakukan reduksi data guna menyeleksi data-data yang 

dianggap penting dalam proses penelitian, setelah itu melakukan penyajian data 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan serta disesuaikan dengan masalah 

atau fokus penelitian. 

3.5.4  Validitas Data 

Untuk melakukan pembenaran terhadap data yang diperoleh peneliti di 

lingkungan pesantren maka diperlukannya validitas data untuk dapat menguji data 

yang diperoleh untuk menguji valid tidaknya data yang diperoleh dari informan, 

adapun caranya yaitu sebagai berikut :  

1.  Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 125) bahwa “Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Triangulasi dilakukan oleh peneliti guna menentukan data yang benar-benar 

dipercaya dan valid”. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara demi 

memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. 

Adapun cara tersebut dapat diuraikan pada gambar berikut  
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Gambar 3.1: Triangulasi dengan tiga sumber data 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.  Melakukan Member Check 

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 129) bahwa member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Salah satu cara 

yang sangat penting ialah melakukan member check pada akhir wawancara 

dengan menyebutkan garis besarnya dengan maksud agar responden memperbaiki 

bila ada kekeliruan, atau menambahkan apa yang masih kurang. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data-data yang valid yang di dapat dari informan kunci dan 

informan tambahan. 

 Demikian prosedur yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Dengan melakukan tahapan-tahapan ini diharapkan penelitian yang dilakukan ini 

dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria suatau penelitian yaitu derajat 

kepercayaan, maksudnya data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

 

Masyarakat setempat selain 

etnis Minangkabau 

Masyarakat Pedagang etnis 

Minangkabau di Pasar Al-

Wathoniyah 

Ahli Budaya Minangkabau 


