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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Peneliti 

menggunakan metode studi kasus karena ingin mengetahui secara mendetail, 

memberikan gambaran secara lengkap dan mengeksplorasi seacara mendalam 

bagaimana budaya adat setempat, komodifikasi budaya yang terjadi, serta 

penerimaan masyarakat adat di Kampung Naga terhadap komodifikasi 

budaya. Dalam penelitian ini terdapat suatu kasus yang sedang terjadi di 

lingkungan masyarakat yakni adanya komodifikasi budaya yang terjadi di 

suatu tempat yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu di Kampung Naga 

Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Gunawan 

(2013, hlm. 112) bahwa studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa 

yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial 

tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualtitatif, karena data yang diperoleh mengeksplorasi secara mendalam dan 

tidak mengeneralisir dengan apa yang terjadi di tempat lain. Hasil dari 

penelitian ini hanya berlaku di daerah yang peneliti lakukan yaitu di 

Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. 

3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Partisipan Penelitian 

Partisipan yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan purposive sample (sampel berdasarkan 

tujuan. Pengambilan informan penelitian dengan menggunakan purposive 

sampling dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, 

yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap 

masalah yang diangkat dalam penelitian. Partisipan penelitian atau 

informan ditentukan berdasarkan orang yang  dianggap paling mengetahui 

tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan 
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memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti dan dapat 

memberikan informasi berupa data yang dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah ditentukan sebelumnya.  

Adapun kriteria pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 

- Masyarakat Kampung Naga yang berusia dewasa (usia lebih 

dari 18 tahun). 

- Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

- Masyarakat Kampung Naga asli 

- Mengunjungi Kampung Naga lebih dari dua kali dan pernah 

menginap di Kampung Naga (untuk pengunjung dan peneliti). 

- Lebih dari satu tahun mengelola kunjungan ke Kampung Naga 

(untuk pengelola Kampung Naga). 

 Berikut adalah daftar informan utama dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 informan utama penelitian 

 

No 

 

Nama 

 

Usia 

Jenis 

Kelamin 

 

Keterangan 

1. Ade Suherlin 59 tahun Laki-laki Kuncen 

Kampung 
Naga 

2. Ucu Suherlan 44 tahun Laki-laki Juru 

pelihara 
rumah adat 
Kampung 

Naga 

3. Maun 83 tahun Laki-laki Punduh adat 
Kampung 

Naga 

 

Adapun informan pendukung dalam penelitian ini yaitu 

Tabel 3.2 informan pendukung penelitian 

 

No 

 

Nama 

 

Usia 

Jenis 

Kelamin 

 

Keterangan  

1. Yudi 23 tahun Laki-laki Pemandu 

Kampung 
Naga 

2. Aji 47 tahun Laki-laki Sekretaris 
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koperasi 
Kampung 

Naga 

3. Wahyu 35 tahun Laki-laki Bendahara 
kperasi 

Kampung 
Naga 

4. Mutia Ratih 20 tahun Perempuan Peneliti di 

Kampung 
Naga 

5. Hesti Yuniar 39 tahun Perempuan Pengunjung 
Kampung 

Naga 

6. Nani  45 tahun Perempuan Masyarakat 
Kampung 

Naga 

7. Komala 47 tahun Perempuan Masyarakat 
Kampung 

Naga 

 

3.2.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. 

Penelitian di kampung Naga di pilih karena Kampung Naga merupakan 

Kampung adat, pada tahun 2005 telah resmi dijadikan daerah wisata oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga secara 

administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, 

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jarak tempuh dari Kota 

Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari 

Kota Garut jaraknya sekitar 26 kilometer.  

 
3.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur data 

dilapangan. Alat ukur adalah alat bantu yang menentukan bagaimana dan apa 

yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data. Pada dasarnya, kegiatan 

pengumpulan data adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap 

data mana yang sesuai dan mana yang tidak. 
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a. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam proses 

pengumpulan data wawancara. Pedoman wawancara dibuat sesuai dengan 

rumusan masalah pada penelitian ini. Pedoman wawancara dibuat untuk 

memberikan arahan dan batasan saat proses tanya jawab berlangsung, 

sehingga hasil yang didapat dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 

wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif dan 

mendalam mengenai penerimaan masyarakat adat Kampung Naga 

terhadap komodifikasi budaya. Panduan wawancara terdiri dari 30 

pertanyaan yang mencakup pertanyaan tentang kebudayaan di Kampung 

Naga sampai penerimaan komodifikasi budaya. 

b. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang 

akan membantu penulis dalam mengingat permasalahan dan peristiwa-

peristiwa yang terjadi saat pengamatan berlangsung. Pedoman observasi 

yang digunakan peneliti adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh 

masyarakat adat kampung Naga. 

c. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan 

data yang dituliskan oleh masyarakat adat Kampung Naga, data yang 

disampaikan lewat media massa, ataupun data berbentuk tulisan, visual, 

multi-media, dan digital lainnya yang mendukung penelitian, atau 

dokumentasi selama penelitian. Dokumentasi ini menjadi data pendukung 

dan melengkapi data yang dibutuhkan pada penelitian ini.  

3.3.1. Data dan Sumber Data 

3.3.1.1. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari informan melalui wawancara 

(interview) semi terstruktur, observasi (pengamatan), dan 

dokumentasi. 
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3.3.1.2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi literatur berupa 

jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang menjadi 

informasi yang mendukung data primer. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan(Sugiyono, 

2013, hlm.224).Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah wawancara (interview) semi terstruktur dimana peneliti dan 

informan bertatap muka secara langsung, dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya, namun dalam 

praktiknya peneliti menyesuaikan pertanyan dengan situasi. Wawancara 

berlangsung selama lima hari dengan seluruh informan utama dan 

pendukung. Wawancara terdiri dari 30 pertanyaan utama yang peneliti 

butuhkan untuk data dalam penelitian. Sebelum wawancara pertanyaan 

yang telah peneliti susun, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu 

supaya wawancara tidak berlangsung kaku. Dalam penelitian ini, 

wawancara digunakan untuk mendapatkan data utama sebagai sumber data 

primer, yaitu meliputi data penerimaan masyarakat adat terhadap 

komodifikasi budaya di Kampung Naga. 

b. Observasi (Pengamatan) 

Sejak awal penulis melakukan penelitian, informan sudah 

mengetahui tentang aktivitas penelitian.  Tetapi dalam suatu saat peneliti 

juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan.  
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c. Studi Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi selama di Kampung Naga berupa 

foto dan video sebagai penunjang data primer dan sebagai bukti bahwa 

peneliti benar-benar melakukan penelitian ke lapangan. 

d. Studi Kepustakaan 

Peneliti mencari jurnal atau karya ilmiah yang menunjang 

penelitian ini sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Karya 

ilmiah yang penulis jadikan referensi bersumber dari peneliti yang 

berasal dari Indonesia dan karya ilmiah internasional. 

 

Tabel 3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Aspek Penelitian Sumber Data 

Wawancara 

Mendalam 

Terkait dengan budaya 

masyarakat adat Kampung 
Naga, komodifikasi budaya 

yang terjadi, dan 
penerimaan masyarakat adat 
Kampung Naga terhadap 

komodifikasi budaya. 

 Sesepuh adat Kampung 

Naga 

 Masyarakat adat 

kampung Naga 

 Pengelola Kampung 

Naga 

 Pengunjung kampung 

Naga 

Observasi 
(Pengamatan) 

Kegiatan sehari-hari 
masyarakat (budaya) adat 

Kampung Naga. 

Masyarakat adat 
Kampung Naga 

Studi Dokumentasi Kondisi masyarakat 
kampung Naga 

 Masyarakat kampung 
Naga 

Studi Literatur  Kegiatan penelusuran data 

sekunder berupa jurnal, 
buku, dan laporan penelitian 
sebelumnya 

 Buku 

 Jurnal 

 Laporan Penelitian 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman dalam 

penelitian ini. Analisis data dala model ini dilakukan saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 
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diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2015, hlm.91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data 

(data reduction), penyajian data(data display), dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion data/verification). 

a. Reduksi data (Data reduction) 

Data dari hasil wawancara penulis reduksi. Adapun reduksi data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah proses dimana peneliti memilah 

berbagai data yang didapat dari partisipan melalui teknik pengumpulan 

data wawancara. Berbagai informasi yang tidak berkaitan dengan 

kebutuhan peneliti akan direduksi dan tidak dijadikan data yang akan 

diolah pada indikator yang diuji. 

b. Penyajian data (Display data) 

Berdasarkan kategori yang muncul dari penelitian ini, penulis 

menyajikan data agar data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penulis 

menyajikan data dengan dibuat tabel yang bersifat naratif. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.   

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa 
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deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013, 

hlm.253). 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Penelitian dikatakan valid jika penelitian kualitatif terdapat uji keabsahan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Membercheck. Membercheck adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan 

membercheck adalah agar terdapat kesepakatan antara peneliti dengan pemberi 

data atau informan. Cara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendatangi 

kembali informan secara individual dan menceritakan kembali data hasil 

wawancara dan kesimpulan yang peneliti lakukan. Setelah pemberi data atau 

informan setuju dengan apa yang telahpeneliti tulis dan simpulkan, informan 

memberikan tanda tangan pada form yang telah peneliti sediakan. Dalam 

penelitian ini semua informan langsung menyetujui terhadap kesimpulan yang 

peneliti lakukan, karena sudah sesuai dengan wawancara yang dilakukan 

sebelumnya antara peneliti dengan informan. 
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3.7. Pertanyaan Penelitian 

No Kategorisasi Kata Kunci Pertanyaan Hasil Yang 

Diharapkan 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Unsur 
Pembentuk 

Budaya 
masyarakat 

adat 
Kampung 
Naga 

 

 

 

 

 

Unsur Budaya 

1. Bagaimana sejarah kampung 
Naga? 

2. Bagaimana agama dan 
kepercayaan yang dianut 

masyarakat Kampung Naga? 

3. Bagaimana sistem 

kemasyarakatan atau 
organisasi sosial masyarakat 

Kampung Naga? 

4. Bagaimana bahasa dan 

tradisi masyarakat Kampung 
Naga? 

5. Bagaimana sistem 
pengetahuan masyarakat 

kampung Naga? 

6. Bagaimana mata 

pencaharian masyarakat 
Kampung Naga? 

7.  Bagaimana kesenian yang 
ada di Kampung Naga? 

8. Bagaimana sistem peralatan 
hidup dan teknologi 

masyarakat Kampung Naga? 

 

 

 

 

Menjelaskan budaya 
adat masyarakat 

Kampung Naga 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Komodifikasi 
Budaya yang 
terjadi di 

Kampung 
Naga 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Komodifikasi 

9. Apa saja bentuk warisan 

budaya masyarakat 
Kampung Naga? 

10. Apa saja fasilitas yang 
disediakan pengelola 

Kampun Naga untuk 
pengunjung? 

11. Sejak kapan adanya tarif 
parkir untuk pengunjung 
Kampung Naga? 

12. Siapa yang mengelola tarif 

parkir tersebut? 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan 
komodifikasi budaya 
yang terjadi di 

Kampung Naga 
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13. Apakah masyarakat 
Kampung Naga 

mendapatkan keuntungan 
dari adanya tarif parkir 

tersebut? 

14. Seperti apa donasi Kampung 

yang ada di Kampung Naga? 

15. Siapa yang mengelola 
donasi tersebut? 

16. Untuk apa keuntungan dari 
donasi tersebut? 

17. Sejak kapan Kampung Naga 
dikenal secara luas oleh 

masyarakat luar? 

18. Bagaimana cara 

mempromosikan Kampung 
Naga kepada masyarakat 

luas? 

19. Siapa saja yang biasa 

berkunjung ke Kampung 
Naga? 

20. Apa saja tujuan masyarakat 
berkunjung ke Kampung 

Naga? 

21. Apa saja kewajiban yang 

harus dilakukan pengunjung 
Kampung Naga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bagaimana anda melihat 

Kampung Naga yang 
sekarang dibuka untuk 

pengunjung? 

23. Bagaimana tanggapan anda 

terkait Kampung Naga yang 
diiklankan oleh pihak lain? 

24. Bagaimana tanggapan anda 
terhadap pengunjung yang 

berwisata ke Kampung 
Naga? 

25. Apakah masyarakat 
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3 

 

Penerimaan 

Khalayak 

 

Penerimaan 

masyarakat adat 
terhadap 
komodifikasi 

budaya 

keberatan dengan adanya 
pengunjung ke Kampung 

Naga? 

26. Apakah dengan banyaknya 
pengunjung mengganggu 
kesakralan adat atau tradisi 

Kampung Naga? 

27. Mengapa masyarakat setuju 
terhadap Kampung Naga 
yang dibuka untuk 

kunjungan pengunjung? 

28. Siapa yang paling 

diuntungkan dengan 
Kampung Naga dibuka 

untuk umum? 

29. Apakah ada perbedaan 

Kampung Naga sebelum 
dibuka untuk pengunjung 

dan sekarang ? 

30. Apakah pernah terjadi 

penolakan dari masyarakat 
Kampung Naga dengan 
banyaknya pengunjung? 

 

Menjelaskan 

Penerimaan 
Masyarakat adat 
terhadap komodifikasi 

budaya 

 

 


