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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Adapun Desain penelitian 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 manipulasi” (Cresswel, 1994: 

Nasution, 1996). 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa pendekatan kualitatif atau pendekatan 

naturalistik karena situasi lapangan apa adanya dan tidak manipulasi. Menurut 

Sugiyono (2011, hlm. 15) menyimpulkan bahwa: 

“Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpostivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawan eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen 

kunci, pengembalian sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball”. 

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 dilapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dengan ungkapan 

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

rekayasa serta pengaruh dari luar. Cresswel (2010, hlm. 294) menjelaskan tujuan 

penelitian etnografi adalah memperoleh gambaran umum mengenai subjek 

penelitian. Penelitian ini menekankan aspek pemotretan pengalaman individu-

individu sehari-hari dengan cara mengobservasi dan mewawancarai mereka. 

Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi secara terus 

menerus pada partisipan dalam situasi tertentu. 

Demikian juga halnya dengan Al Muchtar (2015, hlm. 102) yang 

menjelaskan bahwa inti etnografi ialah mencoba memahami makna perbuatan dan 

kejadian bagi orang yang bersangkutan menurut kebudayaan dan pandangan 

mereka. Kebudayaan antara lain kelakuan, artifak, atau benda-benda yang dibuat, 

hanya berupa semacam permukaan telaga yang dalam mengandung aspek dan 

pengetahuan kultural yang luas. Ditegaskan lagi bahwa pengetahuan ini, yang 
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biasanya tersembunyi bagi orang luar, sangat fundamental untuk 

menginterpretasikan kelakukan dari seseorang (Al Muchtar, 2015, hlm. 103).  

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan Metode Etnografi 

tentang konsepsi masyarakat suku Melayu Ujungbatu 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).  

Spradley (2006) menegaskan bahwa etnografi dapat mendeskripsikan secara 

detail teori-teori penduduk asli yang telah diuji dalam situasi kehidupan aktual 

selama beberapa generasi. Lebih lanjut lagi Spradley (2006, hlm. 18) menjelaskan 

bahwa etnografi dapat menunjukkan berbagai peristiwa budaya dan bagaimana 

orang dengan prespektif berbeda berintekrasi. Maka akan sangat tepat jika 

penelitian ini diarahkan dengan pendekatan etnografi mengingat fokus kajian dari 

penelitian ini adalah budaya adat istiadat pengantin Melayu Ujungbatu. 

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam penelitian 

etnografi, peneliti berusaha untuk mempelajari suatu kelompok budaya selama 

periode waktu yang lama dengan mengumpulkan data melalui observasi. Proses 

penelitian bisa fleksibel dan berkembang secara kontekstual sesuai dengan realita 

yang ditemui dilapangan. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya 

atau sistem kelompok sosial. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah 

penelitian.  

Penelitian etnografi konsepsi masyarakat adat Ujungbatu sebagai pusat 

pembudayaan kompetensi mengkaji, dan menyajikan pengalaman terbaik tentang 

interaksi, relasi dan situasi sosial budaya, praktek sosial budaya, organisasi adat, 

nilai-nilai di masyarakat yang menjadi bagian dari budaya kewarganegaraan yang 

terdapat dalam kehidupan masyarakat Ujungbatu.  

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Kecamatan Ujungbatu, 

Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian ini 

berdasarkan apa yang akan diteliti dan dekat lokasi penelitian yang akan 
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dilaksanakan dan lokasi penelitian ini banyak ditempati oleh masyarakat yang 

suku Melayu khususnya dan juga suku lainnya yang merupakan ranting dari suku 

Melayu. 

2. Subjek Penelitian 

Dalam kaitannya penetapan subjek penelitian, maka ada beberapa kriteria 

yang digunakan yakni latar (setting), para pelaku (actor),peristiwa-peristiwa 

(event), dan proses (process) (Miles dan Huberman, 1992, hlm. 56-57). Kriteria 

pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya 

proses pengumpulan data, yakni pada suku Melayu, wawancara dirumah, 

wawancara dikantor, wawancara formal dan informal. Kriteria kedua adalah 

pelaku, yang berlatar pengetahuan terkait dengan adat-istiadat Melayu pada 

prosesi adat, serta yang berperan dalam upaya penerapan dan pelestarian. Kriteria 

ketiga adalah peristiwa, pandangan, pendapat, dan penelian tentang upaya 

pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bagian dari budaya kewarganegaraan pada 

adat perkawinan Melayu Ujungbatu. Kriteria keempat adalah proses, wawancara 

peneliti dengan subjek penelitian berkenaan dengan pendapat dan pandangannya 

terhadap fokus masalah terhadap penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek 

penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah pemangku adat 

Melayu, pemerintah, suku Melayu, perias pengantin, masyarakat,dan para ahli 

budaya (lembaga adat Melayu) yang ada di Kecamatan Ujungbatu.  

C. Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, dalam penelitian kualitatif 

instrumen penelitiannya dilakukan oleh manusia. Hal ini senada dengan pendapat 

Sugiyono (2011, hlm. 222) bahwa “terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas 

hasil penelitian, yaitu: kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan 

data”. Untuk menunjang instrumen penelitain 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 
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terjun ke lapangan. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam 

penelitian kualitatif.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana upaya pengembangan dalam 

pelestarian nilai-nilai budaya adat perkawinan Melayu Ujungbatu, untuk 

mempertahankan identitas dan jati diri budaya. Kearifan lokal sebagai modal 

pembangunan bangsa yang dihasilkan dari pelaksanaan pengembangan nilai, 

etika, dan pola perilaku/beretika terhadap lingkungan masyarakat yang masih 

dijunjung tinggi oleh suku Melayu Ujungbatu. Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap pertama adalah pra-survei atau survei pendahuluan ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Dalam tahap 

yang kedua dilakukan pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

analisis dokumentasi.  

1. Observasi  

Spradley (1980) tahapan observasi ditunjukkan seperti bagan berikut. 

Berdasarkan bagan berikut terlihat bahwa, tahapan observasi ada tiga yaitu: 1) 

observasi deskriptif, 2) observasi terfokus, 3) observasi terseleksi. Observasi 

dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek 

penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, 

maka peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi 

terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkan, oleh 

karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. 

Bugin (2012, hm. 118) observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. 

Alwasilah (2002, hlm. 211) observasi penelitian adalah pengamatan sistematis 

dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan 

reliabilitasnya. Metode ini mnggunakan pengamatan atau penginderaan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.  
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Hasil catatan dan foto-foto yang dikumpulkan dikembangkan menjadi deskripsi 

hasil penelitian dan diinterpretasikan serta dijadikan dasar untuk melakukan 

wawancara mendalam tentang proses pengembangan dalam pelestarian nilai-nilai 

budaya adat perkawinan Melayu Ujungbatu. Melalui observasi, peneliti 

mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan lebih 

terpernci. Sehingga data yang diperlukan dapat dengan mudah untuk 

dikategorisasikan. Dalam prosesnya kegiatan observasi ini dilakukan berulang-

ulang kali sampai diperoleh semua data yang kita perlukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh. Pada 

dasarnya wawancara dalam penelitian merupakan suatu kegiatan untuk 

memperoleh informasi langsung dari responden, dalam hal ini yang menjadi 

responden dengan mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti. Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka antara 

pewawancara (peneliti) dengan responden (masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 

dan lembaga adat melayu (LAM). 

Sugiyono (2007, hlm. 137) wawancara dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman yang terstruktur secara terperinci mengenai permasalahan yang akan 

diteliti yang ditunjukan kepada ketua adat (tokoh adat) Ujungbatu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Mulyana (2002, hlm. 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran 

dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang 

tidak dapat kita ketahui melalui observasi (Nasution, 2003, hlm. 73). 

Moleong (2003, hlm. 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 



56 
 

Yosi Malasari,2017 
PENGEMBANGAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN PADA ADAT PERKAWINAN UJUNG BATU RIAU 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan 

komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain tokoh 

adat, suku Melayu, 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 

  Sukmadinata (2010, hlm. 222) “untuk menyajikan data tentunya harus 

dianalisis terlebih dahulu dan bukan dalam data mentah, namun walaupun 

demikian ada juga data yang disajikan dalam bentuk mentah, misalnya data yang 

dipandang sebagai data kunci”. Studi dokumentasi adalah suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam proses penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif peneliti sekaligus sebagai instrumen kunci 

karena peneliti dalam mengumpulkan data terjun langsung ke lapangan dan 

bertemu langsung dengan responden, oleh karenanya peneliti dapat memanfaatkan 

berbagai sumber yang dianggap bisa menunjang kelengkapan data berupa catatan-

catatan maupun dokumen.  

Pada penelitian ini analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 

sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan 

masalah penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen dan dalam berbagai sumber lainya, yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dan mempelajari tentang adat perkawinan Melayu dan 

budaya kewarganegaraan.  

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Daymon dan Holloway (2008, hlm: 30) menegaskan bahwa 

“teknik analisis data adalah proses menguraikan data menjadi komponen-

komponen yang membentuknya, untuk mengungkapkan struktur dan unsur 

khasnya”. Aktivitas akhir dari penelitian kualitatif adalah analisis, interprestasi, 

dan penyajian sejumlah temuan. Proses analisis data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan 
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kesimpulan. Untuk mendeskripsikan dan mengekspalanasi pristiwa berdasarkan 

data atau informasi yang terkumpul, maka harus dilakukan kegiatan-kegiatan yang 

identik dan sekaligus sebagai pengganti pengukuran dan pengolahan data yang 

lazim dilakukan dalam tradisi penelitian kuantitatif.  

Sesuai hal tersebut, maka analisis kualitataif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang-ulang, dan terus-menerus. Penelitian ini pada tahap analisis 

dan mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman 

(1992, hlm. 16-20) bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu: 

1. Reduksi Data. 

Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempemudah pemahaman 

peneliti terhadap data yang telah tekumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini 

peneliti akan mengumpulkan informasi dan data-data dari narasumber dan dari 

informasi lain untuk dapat mengkaji secara detail. Rencana pemeriksaan 

keabsahan data yang digunakan peneliti didasarkan pada klasiifikasi yang 

diselenggarakan Halpern (Moleong, 2007 hlm. 60) sebagai berikut: 

1. Data mentah, termasuk bahan yang direkam secara elektronik, 

catatan  lapangan  tertulis, dokumen, foto, dan semacamnya serta 

hasil survey; 

2. Data yang direduksi dan hasil analisis data, termasuk didalamnya 

penulisan secara lengkap catatan lapangan, ikhtisar catatan, 

informasi yang dibuat per satuan seperti kartu, ikhtisar data kuantitif 

(jika ada), dan catatan teori seperti hipotesis kerja, konsep dan 

semacamnya; 

3. Rekonstruksi data dan hasil sintesis, termasuk di dalamnya struktur 

kategori, tema, definisi, dan hubungan-hubungannya; temuan dan 

kesimpulan; dana laporan akhir dan hubungannya dengan 

kepustakaan mutakhir, integrasi konsep hubungan dan 

penafsirannya; 

4. Catatan tentang proses penyelenggaraan, termasuk di dalamnya 

catatan metodologi; prosedur, desain, strategi, rasional; catatan 
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tentang keabsahan data: berkaitan dengan derajat kepercayaan, 

ketergantungan dan kepastian; dan penelusuran audit; 

5. Bahan yang berkaitan dengan maksud dan keinginan, termasuk 

usulan penelitian, catatan pribadi: catatan reflektif dan motivasi; dan 

harapan: harapan dan peramalan; 

Informasi tentang pengembangan instrument, termasuk berbagai formulir 

yang digunakan untuk penjajakan, jadwal pendahuluan, format pengamat, dan 

survey. 

2. Display Data. 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan atau ditampilkan (display) 

dalam bentuk deskripsi sesuai dengan langkah-langkah penelitian. Menurut 

Alwasilah (2002, hlm. 164) display ini memiliki tiga fungsi, yaitu mereduksi data 

dari yang kompleks menjadi nampak sederhana, menyimpulkan interpretasi 

peneliti terhadap data dan menyajikan data sehingga tampil secara menyeluruh. 

Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan 

data dan menarik kesimpulan. Display data pada penelitian ini dipergunakan 

untuk menyusun informasi mengenai adat perkawinan Melayu Ujungbatu untuk 

menghasilkan suatu gambaran dan hasil penelitian secara tersusun. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman 

terhadap data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara 

bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring 

dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara 

mempelajari kembali data yang telah ada. Kemudian, verifikasi data juga 

dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada 

keterkaitannya dengan penelitian, yaitu dengan meminta pertimbangan dari 

sumber-sumber lain, atau dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari 

sumber tertentu dengan sumber-sumber lain. Kesimpulan/Verifikasi dalam 

penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sehingga 

dapat menyimpulkan apa yang terjadi dan mengetahui bagaimana pengembangan 

budaya kewarganegaraan pada adat perkawinan Melayu Ujungbatu. 
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4. Triangulasi 

Sugiono (2013, hlm. 241) menyatakan bahwa “ triangulasi teknik, berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunaka observasi 

partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak”. Mathison dalam Sugiono (2013, hlm. 332) bahwa “the 

value of triangulasi lies in providing evidence-whether convergent, inconsistent, 

or contradictory”. Bugin (2012, hlm. 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”. 

Oleh karena itu, didalam penelitian ini melakukan triangulasi agar peneliti 

dapat mengetahui data yang diperoleh apakah menyeluruh atau meluas, tidak 

konsisten, dan kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan teknik ini penulis 

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

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi apakah terdapat sebuah perbedaan 

mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini.  

Adapun alur dari tahap pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alur teknik analisis data (Miles dan Humberman, 1992, hlm. 25) 
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Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa data yang telah 

dikumpulkan selanjutnya dat tersebut perlu direduksi atau memilah-milah antara 

data yang benar dan data yang salah. Selanjutnya data tersebut ditampilkan atau 

dikelompokkan secara utuh yang selanjutnya akan memudahkan dalam hal 

pemaparan dan penegasan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian yang 

dilaksanakan. 

 


