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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Dengan 

tujuan agar tidak kesulitan dalam mencari fakta dari gejala-gejala yang 

terdapat di lapangan. Menurut Silalahi (2012, hlm.77) “penelitian 

kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah 

sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah pendeskripsian”. Dalam penelitian 

kualitatif, penelitian tersebut bermaksud bahwa data, fakta dan 

keterangan-keterangan mengenai peranan masyarakat dalam 

melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di Kampung Mahmud dapat 

peneliti temukan di lapangan dengan tujuan dapat menjawab rumusan 

masalah yang sudah dibuat. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk 

mendeskripsikan secara keseluruhan mengenai penelitian yang 

dilaksanakan di Kampung Mahmud mengenai peranan masyarakat 

dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.  

Sedangkan studi deskriptif adalah metode yang dipakai oleh 

peneliti. Metode tersebut dipilih agar dapat menjelaskan dan 

memaparkan masalah secara deskriptif yaitu data yang didapat (berupa 

kata-kata, gambar, perilaku) tidak disajikan dalam bentuk statistik, 

melainkan secara kualitatif. Dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif 

yaitu meminterpretasi isi dengan disusun secara sistematis serta 

menyeluruh. Menurut Nasution (1992, hlm.32) berpendapat bahwa 

“Penelitian deskriptif, digunakan untuk memberi gambaran yang lebih 

jelas tentang situasi-situasi sosial, sehingga metode deskriptif ini 

dipandang sesuai dengan penelitian ini”. 

Berdasarkan penjelasan mengenai metode deskriptif, untuk itu 

dalam penelitian ini data yang sudah didapat mengenai rumusan masalah 

yang sudah dirumuskan akan disajikan dalam bentuk deskripsi uraian. 

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan temuan data penelitian 

yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni nilai-nilai kearifan lokal 

yang masih dilestarikan masyarakat Kampung Mahmud, peranan 

masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal 

pembangunan rumah kepada masyarakat pendatang, serta upaya 

masyarakat dalam melesarikan nilai-nilai kearifan lokal pembangunan 
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rumah yang ada di kampung Mahmud. Metode deskriptif ini tepat untuk 

dilakukan dalam penelitian ini supaya dapat memberi gambaran yang 

jelas mengenai data yang peneliti dapatkan dari pengumpulan data yang 

telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

 

3.2    Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Penelitian mengenai peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-

nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah di Kampung Mahmud 

dilaksanakan di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten 

Bandung Selatan. Partisipan  dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak 

yang sudah ditentukan untuk menjadi informan dalam penelitian atau 

orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data yang sedang dikaji 

yaitu masyarakat Kampung Mahmud. Partisipan penelitian dibuat untuk 

menjadi sumber informasi yang dapat menunjang untuk mengumpulkan 

data dalam proses penelitian. Partisipan penelitian ditentukan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk mencari data tentang peranan masyarakat 

dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah 

di Kampung Mahmud.  

Pada penelitian ini, yang menjadi partisipan penelitian yaitu 

informan penelitian. Informan penelitian yaitu partisipan yang 

mengetahui mengenai objek penelitian yang menjadi pelaku yang paham 

akan penelitian yang dilakukan. Informan untuk penelitian yang akan 

dilakukan ada dua yaitu informan pokok yang menjadi informan utama 

dan informan pangkal sebagai informan pendukung, lebih rinci bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Data Informan Pokok dan Informan Pangkal 

 

Informan Pokok Informan Pangkal 

 Tokoh Adat 

 Tokoh 

Masyarakat 

 Masyarakat asli Kampung 

Mahmud 

 Pemuda Karang Taruna  

 Pendatang yang menetap di 

Kampung Mahmud 

Sumber : data olahan peneliti (2018) 
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Berdasarkan tabel di atas tokoh adat dan tokoh masyarakat (ketua RW) 

Kampung Mahmud sebagai informan pokok dikarenakan beliau sumber 

informan yang lebih memahami secara detail tentang nilai-nilai kearifan 

lokal di masyarakat Kampung Mahmud. Sedangkan informan pangkal 

yaitu masyarakat asli Kampung Mahmud, pemuda Karang Taruna, dan 

Pendatang yang menetap di Kampung Mahmud dapat memberikan 

tambahan data mengenai peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-

nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah di Kampung Mahmud. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di suatu kampung adat di Desa 

Mekarrahayu Kecamatan Margassih Kabupaten Bandung Selatan 

Provinsi Jawa Barat. Kampung Mahmud adalah salah satu kampung 

adat di Indonesia yang mempunya adat dan karakteristik yang kental 

dalam hal nilai-nilai budaya, serta mempunyai sikap terbuka akan dunia 

luar dan perkembangan zaman yang semakin pesat. Peneliti memilih 

Kampung Mahmud untuk dijadikan lokasi penelitian dikarenakan aspek 

di bawah ini: 

1) Berdasarkan data geografis, Kampung Mahmud adalah 

kampung adat yang berada di Bandung, serta Kampung 

Mahmud sangat terbuka dengan modernisasi dan globalisasi 

namun masih ada yang memegang tradisi dan adat 

istiadatnya sebagai kearifan lokal Kampung Mahmud.  

2) Hasil wawancara sementara dengan masyarakat Kampung 

Mahmud, dimana Kampung Mahmud ini memiliki beraneka 

nilai-nilai kearifan lokal yang masih dilestarikan dan 

dipertahankan. 

 

3.3   Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

bentuk mencari data ke lapangan untuk memecahkan masalah 

disesuaikan rumusan masalah penelitian. Pada pengumpulan data ada 

cara yang biasa dilakukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah 

yang dicari di lapangan untuk memecahkan permasalah yang ada, 

diantaranya sebagai berikut: 

 

3.3.1 Instrumen Penelitian  

Peneliti dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, untuk 

itu peneliti sendiri lah yang menjadi instrument penelitian karena semua 
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yang ditemukan di lapangan perlu dikembangkan kembali oleh peneliti 

selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini pun peneliti harus mampu 

beradabtasi dengan kondisi bagaimana pun di lapangan. Menurut 

Sugiyono (2017, hlm.222) menyatakan bahwa: 

Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri yang terjun 

langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui 

wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument 

penelitian utama karena sesuatu yang dicari dari objek 

penelitian belum begitu jelas, baik itu dari segi masalahnya, 

prosedur penelitiannya, ataupun dari hasil yang diharapkan. 

 

Peneliti pada penelitian tersebut melakukan pendekatan terhadap 

masyarakat, dimana sepanjang penelitian peneliti secara terus menerus 

dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Kampung Mahmud. 

Dalam hal ini peneliti pun dianggap sebagai pemeran utama karena 

berhasil tidaknya penelitian ini ditentukan oleh peneliti itu sendiri, 

bagaimana peneliti mampu beradabtasi dan paham akan keadaan 

lapangan yang ditelitinya. 

 

3.3.2 Penyusunan Alat dan Bahan Penelitian 

Agar peneliti tidak kesulitan mencari data di lapangan, untuk itu 

perlunya penyusunan alat sebagai bentuk pengumpulan data di lapangan. 

Penyusunan alat ini dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian 

langsung ke lapangan sehingga data yang dicari seperti kebutuhan 

penelitan yang dilakukan peneliti. Penyusunan alat pengumpul data yang 

dibuat peneliti sebagai berikut : 

 

1) Penyusunan kisi-kisi Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti melaksanakan penelitian maka 

dibuatlah kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian tersebut dipaparkan 

menjadi pedoman observasi yang bentuk pertanyaannya disesuaikan 

dengan rumusan masalah penelitian, pedoman wawancara diuraikan 

dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara mengenai 

peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal 

pembangunan rumah di Kampung Mahmud dibuat sesuai sumber data 

yang dibutuhkan yaitu pedoman wawancara tokoh masyarakat, pedoman 

wawancara sesepuh adat, pedoman wawancara warga masyarakat Adat 

Kampung Mahmud dan pemuda Karang Taruna serta pedoman 
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wawancara untuk masyarakat pendatang yang menetap di Kampung 

Mahmud.  

 

2) Penyusunan pedoman wawancara 

Di lapangan peneliti akan melakukan wawancara, untuk itu 

perlunya dibuat pedoman wawancara untuk memudahkan dalam 

pencarian data dan sebagai patokan peneliti untuk melakukan 

wawancara agar lebih terfokus meskipun pada pelaksanakannya bisa 

menambah pertanyaan. Pedoman wawancara yang dibuat berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan oleh 

peneliti yang berhubungan dengan penelitian. Pedoman wawancara 

mengenai peranan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal pembangunan rumah di Kampung Mahmud dibuat sesuai sumber 

data yang dibutuhkan yaitu pedoman wawancara tokoh masyarakat, 

pedoman wawancara sesepuh adat, pedoman wawancara warga 

masyarakat Adat Kampung Mahmud dan pemuda Karang Taruna serta 

pedoman wawancara untuk masyarakat pendatang yang menetap di 

Kampung Mahmud. 

 

3) Penyusunan Pedoman Observasi 

Pedoman observasi ini diperlukan peneliti untuk mengamati 

keadaan di lapangan. Pedoman ini pun dibuat agar ketika peneliti datang 

ke lapangan dapat sesuai dengan tujuan awal penelitian. Bentuk 

pedoman observasi dibuat berdasarkan pertanyaannya-pertanyaan yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. 

 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu kegiatan peneliti mencari data di 

lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjawab rumusan 

masalah yang dibuat. Dalam hal ini terdapat beberapa cara yang dipilih 

peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan yang pada akhirnya akan 

dianalisis untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Pengumpulan 

data ini dapat peneliti peroleh dari informan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumentasi 

dan studi literatur.  
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1) Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dalam hal ini berarti sebuah proses interaksi 

dimana bertemunya seseorang dengan saling tatap muka secara langsung 

untuk melakukan proses tanya jawab. Bungin (2007, hlm.111) 

mengungkapkan bahwa “metode wawancara mendalam ialah sama 

seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan 

wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda 

dengan wawancara pada umumnya”. Dengan pertanyaan itu 

membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk melakukan wawancara 

dengan informan dengan mengikuti aktifitas yang ada di sana tetapi 

sebelum itu adanya kesepakatan waktu untuk wawancara. 

2) Observasi Partisipasi 

Observasi partisipasi yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung ke lapangan dengan cermat. Pada kegiatan 

observasi ini peneliti mencoba beradabtasi dengan kehidupan sehari-hari 

masyarakat dengan mengikuti seluruh kegiatannya agar merasakan 

menjadi masyarakat disana. Dengan kegiatan ini, peneliti mempelajari 

tingkah laku dan maknanya dari masyarakat disana. Peneliti pun terlibat 

juga dalam peran-peran yang beragam, seperti mengajukan berbagai 

pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan yang memungkinkan bisa 

memberikan pandangan serta mengikuti berbagai kegiatan yang ada.  

Observasi dilakukan peneliti langsung terhadap masyarakat 

Kampung Mahmud dengan mengikuti kegiatan sehari-hari disana. 

Observasi ini menggunakan pedoman yang telah dibuat peneliti 

sebelumnya sebagai patokan agar penelitian yang dilakukan tetap fokus.  

 

3) Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik ketiga yang dilakukan peneliti untuk 

mencari data di lapangan. Dokumentasi dilaksanakan peneliti untuk 

menyimpan bukti bahwa peneliti telah melakukan kegiatan wawancara 

dan observasi serta agar data yang diperoleh terlihat gambaran nyatanya. 

Studi dokumentasi dilakukan untuk menyimpan semua aktifitas 

masyarakat atau sebagai bukti telah melakukan penelitian dalam bentuk 

foto, video, atau rekaman yang dilakukan bersamaan dengan observasi 

dan wawancara langsung di Kampung Mahmud. 

 

4) Studi Literatur 

Studi literature dilakukan peneliti untuk menambah pemahaman 

mengenai penelitian dengan mempelajarinya dari buku dan jurnal yang 
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masih ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal 

ini dikaikan dengan pendapat Kartono (1996, hlm.33) yang 

mengemukakan bahwa “studi literatur adalah teknik penelitian yang 

dapat berupa informasi-informasi data yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti yang didapat dari buku-buku, majalah, 

naskah-naskah, kisah sejarah, dokumentasi-dokumentasi, dan lain-lain”. 

Peneliti menggunakan teknik agar penelitian yang dilakukan dapat 

terbantu dari segi metode maupun teori yang digunakan peneliti. Peneliti 

menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan masyarakat, 

kearifan lokal, kehidupan masyarakat adat, konsep pembangunan rumah 

dan teori struktural fungsional yang sesuai dengan penelitian. Peneliti 

dalam mengkaji buku dan jurnal yang dipakai, sebelumnya peneliti 

membaca terlebih dahulu dilanjutkan dengan menulis pokok penting 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

3.4   Uji Keabsahan Data  

Agar data yang diperoleh selama penelitian dapat valid, untuk itu 

peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan cara sebagai 

berikut: 

 

3.4.1 Triangulasi 

Salah satu strategi validitas data menurut Cresswell (2016, 

hlm.269) adalah “Mentriangulasi sumber data informasi yang berbeda 

dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan 

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara 

koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data 

atau perspektif dari pertisipan, maka proses ini dapat menambah 

validitas penelitian.” Ketika peneliti melaksanakan triangulasi berarti 

peneliti sebenarnya mencari data sekaligus menguji keabsahan data 

tersebut dengan cara mengecek keabsahan data teknik pengumpulan 

data dan berbagai sumber data. Triangulasi dilaksanakan agar data yang 

diperoleh valid dan bisa dipertanggung jawabkan penelitii. 

 

 

Gambar 3.1 

Triangulasi Sumber Data 
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Sumber : di adaptasi dari Sugiyono (2009, hlm. 12) 

 

Gambar 3.2 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : di adaptasi dari Sugiyono (2009, hlm. 12) 

 

Untuk menguji kebenaran data, maka peneliti perlu mengecek 

validitas data yang diperoleh di lapangan sebab ditakutkan data yang 

diperoleh tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Peneliti terus 

menerus mengecek data yang diperoleh sampai hasil datanya jenuh atau 

dapat disimpulkan oleh peneliti data yang sebenarnya. Selain itu juga 

peneliti memakai dokumentasi untuk menyimpan foto, hasil wawancara 

dan observasi dengan informan sehingga data yang diperoleh valid. 

 

Wawancara 

Mendalam 

Observasi 

Partisipasi 

Studi Dokumentasi 

Tokoh Adat Tokoh 

Masyarakat 

Masyarakat Kampung 

Mahmud 
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3.4.2 Member check 

Cara terakhir dan terpenting dalam mengecek validitas data adalah 

dengan cara member check yang dilakukan pada akhir wawancara 

dengan memaparkan garis besar yang dimaksud oleh informan untuk 

memperbaiki bila ada kesalahan. Dan ketika data yang diperoleh valid 

tetapi yang ditemukan tidak disepakati informan maka peneliti 

melakukan diskusi dengan para informan. Pada kegiatan tersebut 

dilakukan kesepakatan bersama. 

 

3.5   Analisis Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data karena 

data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber. Menurut Cresswell 

(2016, hlm.260) “analisis data dalam penelitian kualitatif akan 

berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan 

penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.” 

Analisis data ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan data, 

menganalisis informasi, dan terakhir menuliskan laporan. 

  

3.5.1 Data Reduction (Reduksi data) 

Reduksi data dilakukan peneliti dengan proses seleksi yang ketat 

dengan membuat resume dari setiap rumusan masalah agar peneliti 

mudah memahami. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan mencari 

data dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat 

Kampung Mahmud mengenai “nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembangunan rumah di Kampung Mahmud”. Sebab reduksi data ini 

bermanfaat untuk peneliti dalam mengolah data yang didapatkan di 

lapangan selama penelitian lebih rinci. 

 

3.5.2 Data Display (Penyajian data) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya peneliti harus 

menyajikan data yang sudah diperoleh. Data yang didapat selama 

penelitian disajikan dalam bentuk uraian singkat namun jelas atau dapat 

disebut dengan naratif. Display diawali dengan mengumpulkan data dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, 

dan masyarakat Kampung Mahmud yang disajikan sesuai rumusan 

masalah. Selanjutnya wawancara itu ditambah dengan hasil penelitian 

terhadap masyarakat Kampung Mahmud seperti masyarakat asli, 

pemuda Karang Taruna, dan pendatang yang menetap di Kampung 
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Mahmud. Dengan itu, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh tepat 

dan akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. 

 

3.5.3 Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan simpulan dan 

verifikasi) 

Conclusion drawing/ verification adalah jalan terakhir untuk 

menemukan makna dan penjelasan terhadap data yang sudah dianalisis 

sebelumnya, apakah kesimpuan awal sama dengan kesimpulan akhir 

atau dapat berubah, untuk itu perlunya penarikan kesimpulan akhir. Pada 

proses reduksi data peneliti melakukan diskusi dengan dosen 

pembimbingi, melalui diskusi itu peneliti diharapkan wawasannya 

bertambah agar tidak kesulitan dalam proses reduksi data, selanjutnya 

data disajikan berbentuk uraian singkat dengan teks naratif dalam 

display data. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi 

dimana data yang diperoleh selama penelitian didukung dengan bukti 

yang valid ketika hendak kembali ke lapangan, sehingga kesimpulan 

yang dipaparkan peneliti adalah kesimpulan yang valid. Kesimpulan 

tesebut adalah penjelasan tentang “Peranan Masyarakat dalam 

Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan Rumah di 

Kampung Mahmud”. Kesimpulan yang diperoleh peneliti berawal dari 

proses yang sebelumnya dilakukan peneliti ialah reduksi dan display 

data. 

 

3.6   Isu Etik 

Dalam isi etik berarti menganalisis suatu kejadian yang terjadi di 

lapangan dengan apa adanya tanpa manipulasi data sehingga terdapat 

pengetahuan mengenai realita sosial dan fenomena sosial yang ada di 

lapangan. Peneliti pun dalam penelitian ini tidak ada keinginan 

menampakkan dampak negatif secara umum bagi seluruh masyarakat 

tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin memunculkan keadaan dimana 

masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, terutama nilai-

nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah yang menjadi bagian 

penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Mahmud yang menjadi 

fokus utama peneliti dalam penelitian ini. 

Tetapi apabila ketika penelitian berlangsung terdapat isu yang tidak 

baik atau merugikan masyarakat Kampung Mahmud, maka peneliti akan 

langsung mengkonfirmasi isu tersebut dengan bijak kepada masyarakat 

disana sehingga proses penelitian tetap berjalan tanpa adanya hambatan. 

Dibuatnya isu etik ini peneliti berharap antara peneliti dan objek 
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penelitian dapat saling bekerjasama dan membuat kesepakatan bersama 

agar tidak terjadi sesuatu tidak diinginkan yang akan berdampak tidak 

baik bagi peneliti khususnya masyarakat Kampung Mahmud. 

 


