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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan adalah metode untuk mencapai objek analisis yang diteliti 

dalam penelitian (Ratna, 2011:351-352). Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat disebut 

sebagai pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang prosedur penelitiannya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan lisan dari 

manusia serta perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, objek yang diteliti yaitu 

lirik lagu Kapatu (pantun yang dinyanyikan) yang merupakann tradisi lisan 

masyarakat Bima. Lirik lagu disimak, ditranskripsikan, dianalisis dan ditafsirkan 

sehingga menghasilkan data deskriptif berbentuk tulisan. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai dan fungsi pendidikan dalam budaya 

Kapatu pada masyarakat Kabupaten Bima.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian sastra lisan. Peneliti menggunakan metode sastra sastra lisan 

dikarenakan objek yang dianalisis merupakan tradisi lisan masyarakat Bima yaitu 

Kapatu (dahulu) berbentuk lagu. Penggunaan metode sastra lisan dalam 

penelitian selain berdasarkan objek yang dianalisis dikarenakan data yang 

dikumpulkan didapatkan dari pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan 

berperan serta dan analisis dokumen (Rafiek, 2011:1). Dari hal tersebut Peneliti 



 58 

menggunakan metode penelitian sastra lisan untuk mencapai objek yang 

dianalisis dalam penelitian ini. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar 

analisis dalam penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pengamatan/ observasi, wawancara, bahan tertulis dan tidak tertulis. Bentuk data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa baris kalimat pada setiap bait yang 

diperoleh dari hasil transkripsi Kapatu berbentuk lagu (pantun yang 

dinyanyikan). 

 Sumber data penelitian ini yaitu dua Pelantun Kapatu bernama Tarman N. 

Jafar dan Khadijah di Desa Raba Kodo Kec. Woha Kab. Bima. Dipilihnya dua 

pelantun tesebut sebagai sumber data dikarenakan faktor usia pelantun dan 

Kapatu yang dilantunkan merupakan warisan turun-temurun. Pelantun cukup 

aktif dalam pertunjukkan Kapatu. Hal tersebut dikarenakan Pelantun sering 

mengisi acara pernikahan, khitanan, hari jadi Kota Bima dan memenangkan 

kejuaraan yang diadakan oleh provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bima. 

Dari hasil rekaman Peneliti memperoleh lagu Kapatu sebanyak tigas belas 

lagu. Selain tiga belas lagu yang didapatkan, Pelantun menguasai beberapa lagu 

lainnya seperti Wa’a Wera, Tembe Jao Galomba dan lagu Kapatu lainnya. Karena 

keterbatasan waktu dan kesibukan Pelantun, lagu Kapatu yang didapatkan hanya 

berjumlah tigas belas lagu. Kapatu yang diperoleh merupakan data yang 

mengungkapkan nilai dan fungsi pendidikan yang digunakan Peneliti dalam 

melakukan penelitian ini.  
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Sumber data lainnya yang digunakan Peneliti berupa rujukan dari 

berbagai sumber seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang sangat 

relevan dengan penelitian serta beberapa narasumber yang sangat berperan aktif 

dan memahami Kapatu, yaitu seperti budayawan dan sastrawan Bima, Ruslan 

Efendi/ Alan Malingi di Pena To’i Kel. Pena To’i Kec. Rasanae Timur Bima dan 

salah satu masyarakat Bima yaitu Mukminah di Raba Kodo Kec. Woha Kab. 

Bima. Tiga belas lagu Kapatu yang didapatkan dari pelantun Kapatu digunakan 

Peneliti sebagai data dalam penelitian ini. Tiga belas Kapatu tersebut Peneliti 

paparkan dalam tabel 3.2 di bawah ini. 

 

Tabel 3.2 Data Kapatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

L   : Lagu 

L1 : Lagu nomor urutan pertama, dst. 

 

3.3 Indikator Penelitian 

Indikator merupakan alat untuk memberikan petunjuk atau keterangan. 

Indikator dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan 

No Judul Lagu Kode Lagu 

1 Dalil L1 

2 Teka Mpende  L2 

3 Ka Menci Ana Manca L3 

4 Konco Wanco L4 

5 Haju Jati  L5 

6 Sikil Maya  L6 

7 Ka e  L7 

8 Lopi Penge  L8 

9 Tambora  L9 

10 Mangge Moro  L10 

11 Jaledo  L11 

12 Sodi Angi L12 

13 Sarompi Mpida L13 
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penelitian. Hal ini dikarenakan indikator penelitian berfungsi untuk membantu 

peneliti supaya lebih terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian. 

Indikator penelitian dalam penelitian ini Peneliti jabarkan pada tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 3.3 Indikator Penelitian 

 

No Fokus Masalah Aspek Analisis Indikator 

1  Nilai Edukatif  a) Pendidikan Moral - Bertanggung Jawab 

- Kejujuran  

- Keadilan 

- Disiplin  

- Kesopanan 

- Empati  

- Rendah hati  

  b) Pendidikan Kepribadian - Demokratis  

- Rasa Ingin Tahu 

- Mandiri  

- Kerja keras 

- Berpendirian teguh 

- Kesederhanaan 

- Keberanian  

  c) Pendidikan Kesosialan - Peduli lingkungan 

- Peduli sosial 

- Toleransi  

- Bermusyawarah 

- Bersahabat/ Komunikatif 

- Cinta Damai 

  d) Pendidikan Keagamaan - Aspek Iman 

- Aspek Islam 

- Aspek Ihsan  

- Aspek Ilmu 

- Aspek Amal 

2 Fungsi Edukatif  a) Pengajaran  

  b) Sosialisasi   

  c) Pendidikan sebagai 

Transformasi Budaya 

 

  d) Pendidikan sebagai 

Pembentukan Pribadi 

 

  e) Pendidikan sebagai 

Penyiapan Tenaga Kerja 

 

 

Sumber: Tirtahahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2008. Pengantar Pendidikan.   

Jakarta: Rineka Cipta. 
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3.4 Teknik Penelitian 

 Teknik penelitian merupakan cara menggunakan metode dalam 

melakukan penelitian (Ratna, 2011:348). Teknik penelitian ini meliputi teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data Peneliti uraikan sebagai berikut. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mencapai tujuan 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi lapangan dan wacana (Ratna, 2011:348). Teknik wacana 

merupakan bentuk teknik yang bersifat dokumen dan rekaman. Dokumen 

merupakan bentuk yang mengacu pada tulisan dan nontulisan, yaitu seperti koran, 

buku, novel, artikel, pidato/ khotbah, naskah, skrip televisi, surat perjanjian dan 

foto-foto. Adapun langkah-langkah penggunaan teknik dokumentasi dalam 

penelitian ini Peneliti uraikan sebagai berikut. 

1) Memilih sumber data yaitu pelantun Kapatu. 

2) Merekam Kapatu yang dilantunkan pelantun Kapatu. 

3) Memilih dan mengumpulkan data yang bersumber dari hasil rekaman dengan 

mempertimbangkan kejelasan suara untuk mempermudah dalam 

mentranskripsikan data serta mewawancara Pelantun untuk mendapatkan 

komentar terkait lagu dilantunkan. 

4) Menyimak Kapatu secara menyeluruh dan berulang-ulang. 

5) Mentranskripsikan Kapatu. 

6) Mengidentifikasi dan mengelompokkan data yang termasuk dalam indikator 

penelitian. 
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7) Memasukkan data dan memberikan nomor kode ke dalam tabel 

pengumpulan data. 

8) Menyeleksi kembali setiap data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan 

untuk mencegah kekeliruan. 

 

Pemberian kode pada tabel pengumpulan data diawali rumusan masalah, 

aspek yang dianalisis, lagu yang sudah diberikan urutan nomor, kemudian diikuti 

dengan bait lagu dan diikuti dengan baris lagu. Adapun contoh pengkodean dalam 

tabel pengumpulan data pada penelitian ini Peneliti uraian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4.1 Format Tabel Korpus Data 

 

 

Keterangan: 

NP : Nilai Pendidikan 

FP : Fungsi Pendidikan 

PM : Pendidikan Moral  

P : Pengajaran 

L-1 : Lagu Pertama 

Bt : Bait  

Brs : Baris 

 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis. Teknik analisis data digunakan Peneliti dalam upaya mempermudah 

No Kode Data Data 

1 NP/PM/L-1/Bt-1/Brs-1  

2 FP/P/L-1/Bt-1  
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mengidentifikasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar untuk menentukan tema. Berdasarkan data-data yang telah 

terkumpulkan yaitu baris dalam setiap bait lagu Kapatu, selanjutnya dilakukan 

analisis untuk mendeskripsikan nilai dan fungsi pendidikan dalam budaya 

Kapatu. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis Miles dan Huberman (1992:16-17), yaitu teknik analisis data yang 

dilakukan secara intensif dan terus-menerus sampai menemukan hasil penelitian. 

Teknik analisis data ini kenal dengan teknik analisis model air yang 

menggunakan tiga langkah, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) 

penarikan simpulan akhir. Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini Peneliti uraikan sebagai berikut. 

1) Reduksi Data 

Mereduksi merupakan mengumpulkan, memilih hal-hal yang pokok 

berdasarkan jenis data penelitian. Data yang dikelompokkan kemudian 

dipilih berdasarkan masalah yang ingin dianalisis, yaitu mengenai nilai dan 

fungsi pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat Kabupaten Bima. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan membentuk uraian singkat, bagan, dan 

hubungan antara reduksi data. Pada penyajian data Peneliti menyajikan data-

data yang telah dipilih dan dikelompokkan berdasarkan bentuk nilai dan 

fungsi pendidikan sesuai rumusan masalah dalam bentuk uraian singkat. 

Setelah melakukan penyajian data, Peneliti kemudian menafsirkan dan 
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mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai data berdasarkan fokus 

penelitian. 

3) Penarikan Kesimpulan Akhir 

Pada tahap ini Peneliti melakukan penyimpulan hasil penelitian yang 

dianalisis dan dideskripsikan. Kesimpulan yang di uraikan Peneliti pada 

tahap ini sesuai dengan permasalah penelitian yaitu mengenai nilai dan 

fungsi pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat Kabupaten Bima. 

 

Tabel. 3.4.2 Format Analisis Data 

 

No  Kode  Permasalahan Indikator  Data  Deskripsi  Interpretasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 NP/PM/L-

1/Bt-1/ 

Brs-1 

     

2 FP/P/L-1 

/Bt-1 
     

 

Keterangan: 

NP : Nilai Pendidikan 

FP : Fungsi Pendidikan 

PM : Pendidikan Moral  

P : Pengajaran 

L-1 : Lagu Pertama 

Bt : Bait  

Brs : Baris 

 

 Tabel analisis data merupakan bertujuan untuk mempermudah 

menganalisis dan membedakan dalam mengklasifikasikan data pada penggunaan 

bentuk nilai dan fungsi pendidikan yang terdapat dalam budaya Kapatu. 
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3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan  

 Pengecekan keabsahan temuan merupakan bagian dari metode penelitian 

yang penting supaya tidak terjadi kesalahan pada data yang telah dianalisis. Oleh 

karenanya pada penelitian ini perlu adanya pengecekan kembali data-data yang 

telah kumpulkan. Pengecekan keabsahan temuan dapat dilakukan dengan 

mengecek kembali kata-kata ilmiah, melihat kembali konteks penelitian dan 

melihat kembali isi dari data yang telah dikumpulkan. 

 Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk pengecekan berdasarkan teori dan 

penilaian ahli dalam hal ini yaitu informan penelitian. Menurut Moleong 

(2007:330), triangulasi adalah teknik pengecekan data yang bermanfaat dari luar 

untuk keperluan pemeriksaan atau terhadap data yang diteliti. Adapun langkah-

langkah triangulasi data dalam penelitian ini Peneliti uraikan sebagai berikut. 

 Pertama, Peneliti melakukan pengecekan terhadap informan yang 

digunakan untuk mengetahui keabsahan informasi yang diperoleh dan data yang 

dipergunakan. Informan yang digunakan oleh Peneliti adalah orang yang 

memahami Kapatu dan menguasai tata bahasa arkais masyarakat Bima seperti 

pelantun Kapatu, masyarakat dan budayawan dan sastrawan daerah Bima. Selain 

itu Peneliti melakukan pengecekan kembali rekaman lagu untuk menyesuaikan 

hasil transkripsi. 

 Kedua, Peneliti tidak hanya memperoleh data dari sumber data yang telah 

dikumpulkan. Peneliti melakukan pengecekan pada beberapa sumber sebagai 

pembanding. Data yang digunakan untuk pembanding dalam penelitian ini yaitu 
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data yang telah ditranskripsikan dengan data pada penelitian terdahulu untuk 

mengetahui kesesuaian dalam struktur format Kapatu.  

 Ketiga, Peneliti melakukan penyeleksian dalam teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian. Pengecekan tersebut didasarkan pada 

kebutuhan Peneliti terhadap tujuan penelitian. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang bersifat dokumentasi 

berdasarkan metode penelitian sastra lisan. Penelitian ini tidak hanya 

menggunakan teori tunggal dalam menunjang kemudahan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan beberapa teori-teori yang sangat relevan dengan penelitian, 

yaitu teori lagu, sastra, antropologi dan pendidikan.  

 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

 Langkah-langkah penelitian merupakan langkah-langkah yang harus 

ditempuh Peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan judul 

sampai melakukan analisis akhir yang menghasilkan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini Peneliti 

uraikan sebagai berikut. 

3.6.1 Perencanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini merupakan kegiatan awal dalam 

melakukan penelitian. Pada penelitian ini Peneliti memulai penelitian dengan 

melakukan penentuan judul penelitian, menentukan unsur pokok permasalahan 

penelitian, meninjau kepustakaan dan membuat sistematika rancangan penelitian. 

Menentukan unsur pokok permasalahan adalah hal yang terpenting dalam 

penelitian, hal ini dikarenakan untuk lebih mengarahkan pada fokus penelitian. 



 67 

Begitu pula dalam meninjau kepustakaan untuk memperkuat argumen-argumen 

Peneliti serta meninjau penelitian-penelitian terdahulu untuk mencegah terjadinya 

persamaan pembahasan dalam penelitian.  

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tahap kedua yang meliputi langkah-

langkah dalam menentukan sumber data dan data Kapatu sebagai bahan 

penelitian didasari dengan kejelasan suara lagu, menyimak secara menyeluruh 

Kapatu yang telah dikelompokkan, mentranskripsikan Kapatu supaya 

memudahkan dalam mengidentifikasi objek penelitian, mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan Kapatu berdasarkan data yang diperoleh. 

3.6.3 Penyelesaian Penelitian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dalam penelitian. Tahap ini 

semua data yang telah diidentifikasi, dikelompokkan, dideskripsikan dan 

diinterprestasikan berdasarkan tujuan penelitian, selanjutnya setelah data 

dideskripsikan dan diinterprestasi Peneliti menyusun laporan penelitian dengan 

menggunakan sistematika penelitian yang sudah ditentukan, serta mengevaluasi 

dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. 

 

 

 




