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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh, alat, prosedur 

dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian 

merupakan cara kerja yang sistematis, rasional, dan terarah dalam memudahkan 

pelaksanaan penelitian (Kesuma, 2007: 1). Metode adalah cara menganalisis suatu 

fenomena, sedangkan metode penelitian dalam hal ini penelitian kualitatif 

mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnolinguistik yaitu pendekatan 

penelitian kebahasaan yang memfokuskan kajian kebahasaan untuk memotret fakta 

kebudayaan masyarakatnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam analisis 

ungkapan tradisional masyarakat Dompu (kajian etnolinguistik) ini ialah penelitian 

deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti 

tentang humaniora atau ilmu-ilmu sosial.  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan proses dari 

pada hasil. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

dilakukan terhadap sesuatu masalah yang berusaha mendeskripsikan data berupa 

bahasa yang diperoleh dari sumber terdokumentasi dan informan yang berupa kata-

kata atau kalimat yang selanjutnya dianalisa dengan cermat agar menghasilkan 

interpretasi yang kuat dan objektif. 
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Fokus atau objek kajian/ telaah etnolinguistik ialah dimensi-dimensi 

kebahasaan. Etnolinguistik menelaah bahasa suatu masyarakat etnis tertentu dalam 

rangka memotret/ menyibak kebudayaannya. Adapun tujuan penelitian ini ialah 

menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang terdapat dalam kehidupan 

masyarakat etnis Dompu dengan cara menganalisis ungkapan tradisional yang 

hasilnya berupa deskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berbentuk 

ungkapan-ungkapan tradisional dan bukan angka. 

 

3.2 Sumber Data 

Data atau bahan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks, 

foto, gambar, cerita, dan artefak, dan bukan berupa angka (Raco, 2010: 108). 

Sumber data adalah penghasil data yang biasa disebut sebagai narasumber atau 

informan atau subjek penelitian. Adapun Sumber data ungkapan tradisional ini 

terdiri dari dua jenis, yakni sumber data tertulis yang berupa naskah dan sumber 

data yang berupa informan.  

Sumber data yang pertama adalah naskah yang berjudul “Sekitar Kerajaan 

Dompu” yang berisikan mengenai kehidupan masyarakat Dompu yang bersistem 

kerajaan (sangaji) pada masa lampau serta budaya-budaya masyarakat Dompu yang 

berupa karya seni. Karya seni tersebut terdiri dari seni dongeng, seni rupa dan 

kaligrafi, seni ukir, dan seni sastra baik berupa pantun dan syair, puisi, tamsil ibarat, 

serta ungkapan tradisional. Sumber data yang kedua adalah informan yang 

mengetahui ungkapan tradisional masyarakat Dompu. Orang yang menjadi 

informan dalam penelitian ini telah ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu, 

yaitu; (1) informan merupakan penduduk asli dan menguasai bahasa daerah; (2) 
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informan berusia di atas 40 tahun; (3) informan atau narasumber mengetahui dan 

memahami ungkapan tradisional. 

  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur atau teknik pengumpulan data menyangkut pemilihan dan 

penentuan calon partisipan yang potensial (Raco, 2010: 19). Prosedur dalam 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan berbagai 

cara, yaitu wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Dalam penelitian ini, 

teknik dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah mencari data-

data mengenai ungkapan tradisional baik yang terdapat di dalam naskah maupun di 

luar naskah (informan) yang kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari naskah 

akan disalin dan dilakukan analisa terkait ungkapan tradisional, sedangkan data 

yang di luar dokumen diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan atau 

narasumber.  

Metode wawancara/interview yaitu kegiatan tanya jawab untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan dengan tujuan penelitian yang dilakukan 

dengan bertatap muka antara peneliti sebagai pewawancara dengan 

narasumber/orang yang diwawancarai. Proses wawancara bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang lebih tepat sehingga jawaban dapat diperoleh secara 

tepat dan benar (Raco, 2010: 3). Teknik wawancara yang dilakukan ialah teknik 

wawancara terarah atau wawancara yang berfokus (focused Interview) dan 

wawancara tidak terarah atau tidak berfokus (free Interview) (Koentjaraningrat 

dalam Depdikbud, 1984: 7).  
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Wawancara terarah dilakukan untuk tujuan memperoleh jawaban 

berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan wawancara tidak terarah 

(wawancara bebas) digunakan untuk menciptakan situasi bebas dan santai agar 

narasumber dengan leluasa memberikan informasi yang dibutuhkan. Proses 

wawancara tersebut direkam untuk memudahkan mengingat kembali informasi 

yang diperoleh dan dilakukan pencatatan terkait hal-hal yang dianggap penting. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pengumpulan 

dengan tujuan mempermudah penelitian. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 

sendiri dan beberapa alat lain untuk mengumpulkan data seperti alat tulis dan alat 

rekam, serta tabel analisis yang berfungsi untuk mengklasifikasi data penelitian. 

Pada saat melakukan penelitian, peneliti mengamati dan kemudian 

mengelompokkan data tentang ungkapan tradisional masyarakat Dompu 

berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tabel yang menjadi 

acuan dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.  

Tabel 3.1 

Tabel Indikator Ungkapan Tradisional Masyarakat Dompu 

No Aspek  Indikator Deskripsi 

1 

Bentuk 

Ungkapan 

Tradisonal 

Paribasan 

Strukturnya tetap, memiliki arti kias, tidak 

mengandung perumpamaan, memiliki 

kata-kata yang lugas. 

Bebasan  

Strukturnya tetap, memiliki arti kias, 

mengandung makna perumpamaan: 

keadaan, sifat orang, dan barangnya 

Saloka  

Bentuknya kias, memiliki struktur yang 

tetap, mengandung makna perumpamaan: 

lazimnya orangnya. 

2 Leksikal Terlepas dari konteks penggunaanya. 
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Makna 

Ungkapan 

Tradisonal 

Kultural 

Berkaitan dan berkembang di kebudayaan 

yang menyangkut masyarakat setempat. 

3 

Fungsi 

Ungkapan 

Tradisonal  

Sebagai sistem proyeksi 

Cerminan perilaku masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai pedoman 

dalam bertindak, bertutur, bersikap, dan 

berpikir. 

Sebagai alat pengesahan 

pranata dan lembaga 

kebudayaan 

Ketentuan dalam melaksanakan tatanan 

dalam masyarakat yang merupakan 

warisan secara turun temurun. 

Sebagai alat pendidikan 

anak 

Sebagai media pembentukan perilaku atau 

karakter anak. 

Sebagai alat pemaksa 

dan pengawas norma-

norma masyarakat 

Sebagai aturan-aturan dan norma yang 

berlaku. 

 

Tabel 3.2 

Tabel Korpus Data Bentuk Ungkapan Tradisional Masyarakat Dompu 

No Data  KD 
BUT 

Interpretasi  

Par  Beb  Sal  

1       

2       

3       

 

Keterangan:  

No : Penomoran 

KD : Kode Data 

BUT : Bentuk Ungkapan Tradisional 

Par : Paribasan 

Beb : Bebasan 

Sal : Saloka 
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Tabel 3.3 

Tabel Korpus Data Makna Ungkapan Tradisional Masyarakat Dompu 

No Data KD 
MUT 

Leksikal Kultural 

1     

2     

3     

 

Keterangan: 

No. : Penomoran 

KD : Kode Data 

MUT : Makna Ungkapan Tradisional 

Tabel 3.4 

Tabel Korpus Data Fungsi Ungkapan Tradisional Masyarakat Dompu 

No  Data KD 
FUT 

Interpretasi 
CPM APPLK  APA AKPNM 

1        

2        

3        

4        

 

Keterangan : 

No.  : Penomoran 

KD  : Kode Data  

CPM  : Cerminan Perilaku Masyarakat 

APPLK : Alat Pengesahan Pranata dan Lembaga Kebudayaan 

APA  : Alat Pendidikan Anak 

AKPNM : Alat Kontrol dan Pengawas Norma Masyarakat 
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Tabel di atas merupakan tabel instrumen penelitian dan tabel korpus data 

yang akan mempermudah peneliti pada saat melakukan penelitian dan kemudian 

akan dituangkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data ialah serangkaian kegiatan mengurutkan data, 

mengelompokkan data dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar (Moleong, 

2001:103). Tujuan menganalisis data ialah untuk mendapatkan makna, konsep, 

melahirkan pengertian, serta mengembangkan teori atau hipotesis baru. 

Menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai rumusan-rumusan serta pelajaran-

pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dalam suatu kegiatan penelitian disebut 

dengan kegiatan menganalisis (Sayuti, 1989: 69).  

Analisis data dapat dilakukan ketika proses mengumpulkan data 

berlangsung, dan seusai dengan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Tahap 

selanjutnya ialah membuat data yang sudah terkumpul ke dalam matriks. Dalam 

proses ini, peneliti menganalisis data berdasarkan model dari Miles dan Huberman, 

yaitu model Analysis Interactive. Adapun prosedur model tersebut yaitu, (1) data 

collection (pengumpulan data), (2) data reduction (reduksi data), (3) data display 

(penyajian data), dan (4) conclutions (verifikasi atau penarikan kesimpulan). 

1. Data Collection (pengumpulan data) 

Pada tahap awal dalam menganalisis data, peneliti mengumpulkan data 

terlebih dahulu yang akan dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dari hasil 

wawancara, hasil dan dokumen mengenai ungkapan tradisonal berdasarkan 
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kategori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan kemudian 

dilakukan pengembangan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

2. Data Reduction (reduksi data) 

Data reduction atau reduksi data dilakukan untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan 

mengelompokkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diverifikasi 

dan ditarik kesimpulan akhir (Miles dan Huberman, 2007: 16). 

3. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan menemukan pola-pola yang 

memiliki makna dan memberikan tindakan serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Penyajian data dalam 

penelitian ini berupa teks ungkapan tradisonal masyarakat Dompu. 

4. Conclutions (verifikasi atau penarikan kesimpulan) 

Conclutions atau penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu tindakan 

konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Setelah langkah-langkah 

di atas dilakukan, hal selanjutnya ialah memverifikasi kesimpulan-kesimpulan 

selama penelitian berlangsung.  

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data penelitian merupakan bagian penting bagi 

peneliti dalam upaya menjamin dan meyakinkan pihak lain, bahwa penemuannya 

benar-benar absah. Untuk menunjang temuan dan interpretasi yang absah peneliti 

perlu mengecek kembali keaslian temuannya dengan menggunakan beberapa 
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teknik. Keabsahan temuan akan sangat penting terhadap teori-teori dan temuan-

temuan sebelumnya.  

Usaha yang dilakukan peneliti dalam pengecekan atau pemeriksaan 

keabsahan data yaitu dengan metode triangulasi, yaitu metode recheck dan 

crosscheck informasi dan data yang diperoleh dengan informan lain (Endraswara, 

2006: 110). Dengan kata lain usaha memeriksa keabsahan data atau informasi yang 

didapat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, serta dilakukan tanya jawab 

yang lebih mendalam dengan narasumber dan pelacakan kesesuaian hasil. 

Narasumber dalam penelitian sebanyak tiga orang, yaitu (1) Alm. H. Nurdin Umar, 

(2) Ir. Nurhaidah, dan (3) Drs. Rusdin.  Teknik ini digunakan karena menurut 

peneliti teknik ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan pengecekan 

keabsahan data dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar bisa 

dipercaya dan. Hal tersebut adalah salah satu usaha dalam meminimalisir kesalahan 

yang mungkin terjadi selama proses perolehan data.  

 

3.7 Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian adalah proses atau langkah-langkah yang dijalani 

selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, tahapan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah mengacu pada pendapat Cresswel (dalam Raco, 2010: 

18—20). Tahapan penelitian tersebut sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan 

yang akan menjadi bahan penelitian. Adapun bahan penelitian ini adalah ungkapan 

tradisional masyarakat Dompu NTB yang akan diteliti melalui pendekatan 
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etnolinguistik. Setelah menemukan permasalahan, langkah selanjutnya yaitu 

merumuskan dan membuat batasan-batasan masalah berdasarkan permasalahan 

yang ditemukan. 

2. Penelusuran kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan 

dengan subjek penelitian guna mendukung keberhasilan penelitian. Kepustakaan 

tersebut berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan subjek 

penelitian maupun teori-teori yang mendukung.  

3. Menentukan tujuan penelitian 

Pada tahap ini peneliti menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam 

melakukan penelitian. Tujuan ini untuk memperjelas arah penelitian yang 

dilakukan dan sebagai gambaran awal penelitian. 

4. Mengumpulkan data  

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian berdasarkan subjek penelitian yang telah ditentukan. Pengumpulan data 

ini dilakukan dengan cara menelusuri data-data yang terdokumentasi dan 

wawancara terhadap narasumber sebagai pendukung data tertulis. Wawancara 

dilakukan dengan menentukan informan terlebih dahulu yang dapat memberikan 

data-data serta penjelasan yang dibutuhkan. Adapun kriteria informan yang 

ditentukan dalam penelitian ini yaitu (1) merupakan penduduk asli; (2) mengetahui 

dan menguasai tentang budaya dan ungkapan tradisional; dan (3) berusia di atas 40 

tahun.  

Untuk menunjang pengumpulan data, dibutuhkan instrumen atau alat 

pendukung dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun instrumen dan 
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kebutuhan yang dimaksud yaitu (1) peneliti bertindak sebagai instrumen; (2) alat 

tulis yang dipakai untuk mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan 

oleh informan; dan (3) alat perekam suara yang digunakan untuk merekam segala 

sesuatu informasi yang disampaikan oleh informan.  

5. Menganalisis dan menafsirkan data-data yang diperoleh 

Pada tahap ini peneliti menganalisa data-data yang didapatkan serta 

dilanjutkan dengan menafsirkan data tersebut. Analisis dan penafsiran dilakukan 

untuk mencapai tujuan penelitian dan menemukan kesimpulan terhadap hasil 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan langkah sebagai berikut; 1) data collection 

(pengumpulan data); 2) data reduction (reduksi data); 3) data display (penyajian 

data); dan 4) conclutions (penarikan kesimpulan atau verifikasi). 

6. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis.  

Tahap akhir penelitian ialah melaporkan hasil penelitian dalam bentuk 

laporan tertulis sehingga dapat dibaca oleh para pembaca.  


