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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Moleong (2015:49) menyebutkan penelitian pada hakekatnya merupakan 

suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan 

kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, 

penelitian, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model 

tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma, menurut Bogdan dan 

Biklen (dalam ‘Moleong 2015:49’), adalah kumpulan longgar dari sejumlah 

asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara 

berpikir penelitian. 

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu 

distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi 

(prilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Peneliatian 

yang pelaksanaanya didasarkan pada pradigma bersama berkomitmen untuk 

menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah sama. 

 Moleong(2016:24) menyebutkan etnometodologi adalah ”studi tentang 

bagaimana individu menciptakan dan memahami ke kehidupannya sehari-hari. 

Subjek etnometodologi bukanlah anggota suku-suku terasing, melainkan  orang-

orang dalam pelbagai macam situasi pada masyarakat kita. Etnometodolog 

berusaha memahami bagaimana orang-orang melihat, menerangkan dan 

menguraikan keteraturan dunia tempat merek”a. 
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 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etnomotodologi bagaimana seorang 

manusia bisa memahami kehidupannya sehari-hari dalam bermasyrakat. Selain itu 

juga etnomotodologi itu bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana 

individu atau suatu kelompok dalam melakukan interkasi sosialnya dalam 

masyarakat tersebut. Sehingga etnomotogi ini begitu baik untuk sebuah penelitian 

kualitatif karena meingat  mereka sangat sulit dipisahkan dari pekerjaan.  

 Moleong (2016:25) menyebutkanpenelitian demikian menggunakan 

“istilah-istilah pengertian secara common sense, kehidupan sehari-hari, dan 

memperhitungkan. Menurut para etnometodolog, penelitiana bukanlah usaha 

ilmiah yang unik, melainkan lebih merupakan penyelesaian praktis”. Mereka 

menyarankan agar kita melihat secara hati-hati pada pengertian akal sehat tempat 

pengumpulan data itu dilakukan. Mereka mendorong penelitian untuk bekerja 

dengan cara kualitatif untuk lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan tertentu 

menurut mereka atau menangguhkan asumsi mereka mereka tentang akal sehat, 

pandangan mereka sendiri, dari pada mempertimbangkannya.  

 

3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  

kualitatif. Artinya data yang dihasilkan bukan dalam bentuk angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumentasi resmi lainnya. Peneliti akan 

menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan proses pelaksanaan upacara 

tiwah dalam bentuk deskriptif dan penjelasan, oleh karena itu pengunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara 

realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. 
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 Menurut Kirk dan Miller (sebagaimana dikutip Moleong, 2005:4) 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia 

dalam kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi mengenai Analisis 

Semiotika Charles Sandres Peirce Pada Tradisi Budaya Tiwah di Desa Bangkal 

Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Mengingat jenis penelitian sangat cocok dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Etografi sendiri merupakan studi yangbisa dikatakan sangat mendalam terhadap 

yang terjadi secara alami pada sebuah budaya atau sekelompok sosial untuk 

mampu memahami sebuah kebudayaan tertentu dari sisi padang pelakunya. 

 

3.3 Metode Penelitian Deskriptif 

 Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

diperoleh. Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2008:4), menyatakan 

bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut : 

1) “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan 
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dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.  

2) Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian deskriptif 

yang dikemukakan oleh Husein Umar (2007:87), menyatakan sebagai berikut:  

3) “Penelitian deskriftif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Tipe yang paling 

umum dari penelitian deskriftif meliputi penilaian terhadap individu, 

organisasi atau keadaan tertentu”.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif 

merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang 

lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu 

secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang 

ada tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih 

lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat 

ditarik sebuah kesimpulan. 

 

3.4 Teknik Penelitian  

3.4.1 Kehadiran Peneliti 

Untuk memperoleh data-data yang akurat dan obyektif terhadap apa yang 

sudah diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam sebuah penelitian 

kualitatif nyata diperlukan. Selama proses penelitian, kehadiran dan peran 

peneliti di lapangan adalah sebagai tinjauan atau penelitian untuk 



28 
 

mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian adalah penelitian sendiri yang sekaligus sebagai pengumpulan data.  

 Sedangkan instrumen-instrumen yang lain merupakan instrumen 

pendukng atauinstrumen pelengkap oleh karena itu kehadiran peneliti di 

lapangan sangatlah diperlukan. Penelitian mengamati bagaimana pelaksanaan 

budaya Tiwah terhadap ikonik, indeks, dan simbol dalam Tradisi Budaya 

Tiwah. 

3.4.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini di laksanakan di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan 

Raya Kabupaten Seryan Provinsi Kalimantan Tengah yang masih 

melaksanakan tradisi upacara tiwah. Alasan memilih lokasi penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) lokasi yang diteliti adalah lokasi yang masih melaksanakan ikonik, 

indeks, dan simbol budaya Tiwah bagi masyarakat desa Bangkal sebagai 

adat atau kebiasaan masyarakat Dayak dalam mengantarkan arwah atau 

selumupuk liau ke surga. Upacara Tiwah inimasih sangat kental dan 

masih melestarikan adat kebiasaan nenek Moyang suku Dayak, dan 

2) dengan adanya penelitian ini dan memberikan informasi atau gambaran 

kepada masyarakat luas tentang pentingnya sebuah adat kebiasaan dari 

suatu suku bangsa yang ada di Indonesia, dan harapan dengan adanya 

penelitian ini Tradisi Budaya Tiwah ini semakin banyak dikenal luas oleh 

masyarakat lain. 

 

3.4.3 Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah Budaya Tiwah yang terletakdi 

Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi 

Kalimantan Tengah. Lokasi yang diteliti adalah lokasi yang masih 

melaksanakan tradisi upacara tiwah sebagai adat atau kebiasaan masyarakat 

dayak. 

Ulfatin (2013:174) menyebutkan bahwa, sumber data adalah “data yang 

diperoleh dari penelitian”.Moleong (‘2005:157’) mengutip pendapat Lofland 

dan Lofland mengemukakan bahwa “sumber dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain”. 

Sehingga sumber data dari penelitian ini dikumpulkan melalui 2 jenis 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.Sugiyono 

(2010:193) menyebutkan sumber primer adalah “sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen.” 

 Sumber data pada penelitian tradisi tiwah sebagai hubungan bahasa dan 

kebudayaan masyarakat Dayak yang menggambarkan keterkaitan antara 

keduanya dalam pelaksanaan di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya 

Kabupaten Seruyan diperoleh melalui 2 jenis data, yaitu: 

a. Data Primer 

 Data yang didapatkan melalui observasi Desa Bangkal Kecamatan 

Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang 

masih melaksanakan upacara Tiwah. Data dikumpulkan juga melalui 
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wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu pihak yang terkait 

seperti Fesor atau bakas Tiwah sekaligus penanggung jawab pada 

pelaksanaan upacara Tiwah juga masyarakat , serta perangkat desa yang 

mengikuti proses plaksanaan upacara Tiwah. 

 Data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber, pihak-pihak 

yang dituju antara lain data yang di dapat dari lapangan dengan tujuan 

untuk mengetahui segala hal yeng berhubungan dengan tema penelitian 

yang berkaitan dengan tradisi Tiwah. 

b. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dimana data 

tersebut diperoleh melalui pihak lain. Data sekunder imi brtfungsi sebagai 

data yang memperkuat data primer yang diperoleh dari peneliti. Data ini 

biasanya berwujud data dokumtasi atau data laporan. 

 Berdasarkan asumsi tersebut, maka sumber tersebut dalam 

penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapanganbaik berupa foto 

pelaksanaan tradisi upacara Tiwah maupun arsipan yang ada di Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

3.4.4    Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur  pengumpulan data merupakan gambaran secara jelas mengenai 

langkah-langkah yang  akan dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut:  

1) Observasi 
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Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengamati 

perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, 

waktu dan keadaan tertentu. Observasi pada penelitian ini dilakukan di lokasi 

Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi 

Kalimantan Tengah. Peneliti melakukan observasi langsung dengan cara 

mengikuti kegiatan tradisi tiwah yang dilakukan di Desa Bangkal. Kegiatan 

observasi ini dilakukan peneliti untuk mengetahui mengenai tanda-tanda yang 

terdapat dalam proses budaya tiwah di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan 

Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dalam observasi ini, Peneliti hanya sebatas mengamati bagaimana pola 

tingkah laku masyarakat, benda-benda kebudayaan, alat-alat kebudayaan 

yang digunakan yand dapat dijadikan sebuah tanda dalam upacara tiwah 

Berdasarkan pada realita dan fakta-fatka yang yang terjadi ketika observer 

melakukan pengamatan, tujuan dari penelitian. 

 

2) Wawancara 

Menurut Moleong (2012:186) wawancara merupakan sebuah 

“percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajaukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.  

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang benar 

dari responden/sumber informasi secara langsung terkait pelaksanaan tradisi 

budaya Tiwah.  Berkaitan mengenai semua kegiatan ataupu sebuah tanada 

yang terdapatdalam upacara Tiwah budaya masyarakat dayak yang 
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menggambarkan kecintaan mereka terhadap bahasa dan kebudayaan di Desa 

Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Hasil wawancara akan  dicatatan di catatan tertulis maupun dalam 

bentuk rekaman suara (tape-recorder). 

Kegiatan ini membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumentasi yang berkaitan.Jadi pada penelitian Triangulasi sumber yang di 

gunakan adalah Triangulasi sumber data yaitu membandingkan data 

wawancara dengan pengamatan. Kegiatan ini di lakukan dengan cara 

menganalisa sejumlah tema, kemudian membandingkan dengan tema yang 

sudah ada di antara keduanya, dan di bandingkan kembali jika ada data atau 

informasi yang kurang jelas. Data yang di peroleh di analisis serta di pahami 

oleh peneliti, maka pemahaman tersebut oleh peneliti, maka pemahaman 

tersebut oleh peneliti di konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, baik pihak 

yang bersangkutan (responden) maupun sumber-sumber lain yang berbeda 

untuk mendapatkan kebenaran informasi. 

3) Dokumentasi 

Selain teknik observasi dan wawancara, dokumentasi juga sangat 

diperlukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif.Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cacatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, perturan, 

kebijakan.Selain itu, juga menggunakan dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2009:240). 

Dokumentasi dalam penelitian tentang Analisis Semiotika Charles 

Sanders Peirce Pada Tradisi Kebudayan Tiwah Dayak Kalimantan tengah di 
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Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan 

Tengah ini menggunakan dokumen berupa gambar (foto) yang dilakukan 

pada saat kegiatan penelitian baik saat kegiatan observasi partisipatif  maupun 

wawancara. Kegiatan itu dilakukan agar peneliti dapat memperoleh suatu 

bukti otentik dan pendukung pada suatu kebenaran pelaksanaan penelitian. 

3.4.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data dari keseluruhan 

proses penelitian (Moleong, 2011:168). Untuk menghasilkan data yang memadai, peneliti 

menggunakan instrumen atau alat yang berupa observasi wawancara dan dokumentasi. 

Pertama yaitu observasi yang digunakan untuk melihat dan mengamati seluruh proses 

upacara Tiwah mulai dari persipan awal, puncak, dan akhir acara. 

Kedua yaitu wawancara yang digunakan untuk mencari tahu informasi-

informasi dari responden atau sumber informasi secara langsung terkait pelaksaan 

tradisis budaya Tiwah. Responden ini harus memenuhi beberpa kriteri yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti agar mendapatkan informasi yang baik. 

Dokumentasi juga sangat diperlukan oleh peneliti dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya cacatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, perturan, kebijakan. Selain itu, juga menggunakan dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 

2009:240). 
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Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data Analisis Semiotika Charles Sanders 

Peirce Pada Tradisi Budaya Tiwah Desa Bangkal Kalimantan Tengah 

No Kode Data  Data Analisis Interprest

asi Foto Observasi Wawancara Ikon Indeks Simbol 

1 TBT/IK/4/J

UL/2017 

       

2 TBT/IN/4/J

UL/2017 

       

3 TBT/SB/4/

JUL/2017 

       

 

Keterangan: 

TBT : Tradisi Kebudayaan Tiwah 

IK : Ikon 

IN :Indeks 

SB :Simbol 

4 : Tanggal melakukan wawancara 

Jul : Juli (bulan melakukan penelitian) 

2017 : Tahun pelaksaan upacara Tiwah 

4.4.5 Subjek Data Penelitian 

Indikator-indikator penelitian merupakan hal yang penting dalam 

melakukan penelitian.Indikator penelitian berfungsi untuk membantu peneliti agar 

lebih terfokus pada objek permasalahan di dalam penelitian.Indikator penelitian 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Indikator Permasalahan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce 

Pada Tradisi Budaya Tiwah Desa Bangkal Kalimantan Tengah 

 

No. Analisis Semiotika Charles 

Sanders Peirce 

Indikator Deskripsi 

1. Ikon Cara ikon 

mencari tanda 

yang memiliki 
kemiripan rupa 

Berkaitan dengan sebuah 

tanda yang memiliki 

kemiripan rupa dalam proses 
peleksaan upacara Tiwah. 

Baik kata-kata pepetah, 

tentang prilaku masyarakat, 
benda-benda kebudayaan, 

ataupun alat-alat kematian. 

2.  Indeks  Cara indeks 

mencari tanda 
dalam proses 

upacara Tiwah 

Berkaitan dengan sebuah 

tanda yang memiliki 
hubungan sebab akibat yang 

terdapat dalam upacara 

Tiwah. Baik sebuah jejak 
kaki ataupun semua jenis 

tanda yang memiliki 

hubungan sebab akibat. 

3. Simbol Cara peneliti 
mencari sebuah 

tanda yang 

berhubungan 

dengan sebuah 
simbol dalam 

upacara Tiwah 

Berkaitan dengan cara 
peneliti mencari sebuah 

tanda yang menjadi sebuah 

simbol yang peneliti temui 

dalam upacara tiwah 
tersebut. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan kegiatan: (1) Pengurutan data sesuai dengan retang 

permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; (2) pengorganisasian 

data dalam informasi, katagori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan 

antisipasi peneliti; (3) interprestasi peneliti berkenaan dengan signifikasi butir-

butir ataupun satuan data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh; (4) 

penilaian atas butir ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan. 

Peirce  (dalam Berger, 2000b:14) menyebutkan bahwa “tanda-tanda 

berkaitan dengan objek-objek yang merupakan, keberadaannya memiliki 

hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensioanal 
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dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon untuk kesamaannya, 

indeks untuk hubungan sebab-akibat, dan simbol untuk asosiasi konvensional. 

Menurut Peirce dalam (Sobur 2003: 35), sebuah analisis tentang esensi 

tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya  

Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah 

ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek 

individual, ketika menyambut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang lebih, 

perkiraanyang pasti bahwa hal itu di interprestasikan sebagaia objek denotatif  

sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebuah simbol.   

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian di klarefikasi sesuai 

dengan dengan pertanyaan dengan penelitian yang telah dilakukan.Setelah data 

diklarifikasi, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis semiotika 

Charles Sander Peirce. Peirce mengembangkan teori segi tiga makna (triangle meaning)  

yang terdiri atas tanda (sign) objek (object) , dan intepertan (intepertan). 

Charles Sander Peirce membagai tanda atas ikon, indeks, dan simbol.Ikon 

berhubungan adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa (resemblance) 

sebagaimana dapat dikenali oleh para pemakainya, indeks adalah tanda yang 

memilikiketerkaitan fenomenal atau eksistensial di antara represntamanen dan 

objeknya, dan simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau 

perjanjian yang disepakati bersama. 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

  Agar hasil temuan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala 

segi, maka di perlukan adanya keabsahan dari data yang diperoleh untuk 
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menentukan keabasahan dan tidaknya data yang ada, maka di perlukan teknik 

pemeriksaan data.Sugiyono (2009:269-277) menyebutkan pengecekan keabsahan 

data penelitian ini menggunakan empat criteria, yaitu credibility (validityas 

interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektifitas).Dalam kaitan itu melalui pengecekan keabsahan data 

temuan penelitian, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. 

1) Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan  terhadapdata hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan (1) perpanjangan pengamatan ,(2) 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, (3) triangulasi, dan (4) diskusi 

dengan teman sejawat.Penggunaan keempat teknik tersebut bergantung pada 

situasi dan kondisi lapangan sera kemampuan peneliti. 

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara 

sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak 

lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada lagi 

informasi yang disembunyikan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, 

peneliti mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini sudah 

benar atau tidak.Jika data yang diperoleh tidak sesuai dengan sumber 

aslinya maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam 

sehingga data yang diperoleh biasa dibuktikan kebenarannya.Perpanjangan 

masa penelitian juga berkaitan dengan perpanjangan waktu penelitian. 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersbut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk 
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meningkatkan ketekunan peneliti bisa dilakukan dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi upacara tiwah di Desa Bangkal 

Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar 

dan dapat dipercaya atau tidak. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2009:240). Terdapat dua triangulasi yang akan digunakan 

oleh peneliti yaitu: 

2) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa nara 

sumber. 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.1 Triangulasi sumber data 

3) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Masyarakat 

Wawancara Observasi 
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Gambar 3.2 Triangulasi teknik pengumpulan data 

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan cara mengekspose 

(expose) hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh, melalui diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Teman sejawat disini mempunyai pengertian luas, 

tidak hanya sejawat dalam bidang teoritik keilmuan (teman kuliah), tetapi juga 

sejawat dalam bidang praktisi (mahasiswa yang melakukan penelitian dengan 

denganpendekatan yang sama) serta warga masyarakat di Desa Bangkal. 

 

3.7 Tahap-Tahap Penelitian  

1 Tahap Pra-Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum diadakannya 

penelitian. Adapun tahap-tahap yang harus di tempuh adalah sebagai berikut : 

a. Studi Eksplorasi 

Dalam studi eksplorasi, terlebih dahulu peneliti melaksanakan kunjungan 

ke lokasi dimana penelitian dilaksanakan, yaitu di Desa Bangkal Kecamatan 

Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, agar lebih 

mengenal dekat lingkuangan sosial,dan kondisi fisik lokasi penelitian. 

b. Menyusun Rancangan Penelitian 

Wawancara 

Dokumentasi 

Observasi 
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Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan membuat suatu rancangan 

penelitian atau biasa disebut proposal. Proposal sangat penting dalam kerangka 

bagi pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan proposal ini berdasarkan 

bimbingan dari dosen pembimbing skripsi. 

c. Mengurus Perizinan 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di luar kampus, maka 

pelaksanaan penelitian memerlukan surat izin pengantar dari dekan Fakultas 

Pendidikan Keguruan Dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Kemudian perizinan diteruskan kepada pihak yang terkait yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian yaitu pemerintahan Desa Bangkal Kecamatan Seruyan 

Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya surat ijin 

penelitian ini, diharapkan penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang telah ada. 

2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan serangkaian kegiatan mulai dari 

pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data.Pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a) Tahap Penyusunan 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini menyusun hasil 

penelitian dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan pedoman penulisan karya 

ilmiah yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Malang. 

 

 

 


