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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdon dan 

Taylor dalam (Moleong, 2012:4). Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan 

penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan 

menganalisis fenomena, pandangan, peristiwa, persepsi, perilaku dan kepercayaan 

maupun pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka. Penelitian ini mengunakan jenis deskriptif, artinya 

penelitian yang menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang betujuan untuk 

menyampaikan informasi secara fakta yang terjadi di lapangan. 

Mengetahui ritual adat nggua sebagai bentuk komunikasi transidental perlu 

dilakukan penelitian secara mendalam. Peneliti menggunakan wawancara menadalam 

kepada subyek untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Hasil wawancara 

peneliti dengan subyek harus bisa memahami dan menganalisis gambaran serta 

dideskripskan apa adanya kemudian ditarik kesimpulan.  
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3.2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup peneliti adalah proses ritual adat nggua yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Adat Saga. 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Saga, Kecamatan Detusoko, 

Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).  

b. Waktu penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan pada tahun ini yaitu 2017 dengan kurun waktu 

penelitian 1 minggu. 

3.4. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh  dengan teknik observasi 

dan wawancara, dalam observasi lapangan tersebut dapat dilakukan dengan 

sebuah pengamatan dan pengambilan data.  Data primer yang menjadi  

narasumber (key person) didapat dari : 

a. Satu (1) Mosalaki yang menjadi sumber utama yang berkaitan dengan 

upacara nggua yang ada di Desa Adat Saga dan selaku pemerhati dan 

menjaga dalam lingkup pemukiman Desa Adat Saga.  

b. Pemerintah setempat  
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c. Anggota masyarakat adat setempat yang dianggap paham dan terlibat dalam 

proses upacara nggua. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang didapatkan dari pihak-pihak tertentu yang 

dapat diolah sebagai bahan analisis untuk melengkapi data yang ditemukan di 

lapangan, seperti dokumen pemerintah setempat, gambar (foto,sketsa dan lain-lain) 

yang terkait objek penelitian. Data sekunder tersebut merupakan alat pelengkap dari 

metode observasi dan wawancara yang berfungsi  sebagai data awal penelitian. 

3.5 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling dimana pemilihan subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono 

(2009:85) purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. 

Adapun kriteria dari subyek penelitian ini yaitu :  

a. Tokoh masyarakat desa Saga (wanita/pria) 

b. Mereka yang mengusai dan memahami proses ritual Nggua di Desa Adat Saga. 

c. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang 

sedang diteliti. 
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Berdasarkan kriteria diatas maka dapat ditentukan subjek penelitian sebanyak 

3 orang yang terdiri dari :  

a. Satu (1)  mosalaki  (ketua adat)  

b. Anggota Masyarakat 

c. Pemerintah setempat 

3.6. Teknik Pengempulan Data 

A. Observasi 

Cartwright & Cartwright (Uhar Suharsaputra, 2014: 209) mendefinisikan 

observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam 

perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data 

obsevasi, dilakukan pada suatu kejadian proses yang berkenaan dengan suatu proses 

penyelesaian struktur kontruksi pada tradisi membangun yang telah dijalankan proses 

sebelumnya, dengan melakukan observasi pada lingkungan Desa Adat Saga.  

Observasi atau pengamatan lapangan dilakukan terhadap objek penelitian yaitu 

permukiman Desa Adat Saga yang berkaitan dengan upacara Nggua. Proses observasi 

dilakukan dengan partisipasi langsung oleh subjek penelitian, yaitu mosalaki-mosalaki 

sehingga metode yang dilakukan metode observasi secara langsung (observation 

participation), yaitu juga melebur pada kegiatan aktivitas. 
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B. Wawancara 

Sugiyono (2013: 316) menyatakan wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari seorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyan terbuka yang sifatnya mengalir, 

meski demikian untuk menjaga fokus penelitian ada baiknya seorang peneliti memiliki 

panduan wawancara yang sifatnya fleksibel. Setiap wawancara yang dilakukan, 

peneliti harus memperdalamnya dengan cara membuat catatan hasil wawancara dan 

observasi. Karena itu, kegiatan wawancara akan selalu menghasilkan pertanyaan baru 

yang sifatnya memperdalam apa yang telah diterima dari subjek penelitan. Dalam 

konteks memperdalam data, proses wawancara dapat dilakukan secara spontan maupun 

terencana. 

C. Dokumentasi 

Menurut Uhar Suharsaputra (2014: 215) dokumen merupakan rekaman 

kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, 

surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2013: 326) studi 

dokumen merupakan melengkapi dan menambah keakuratan, kebenaran data yang 

dikumpukan dari bahan-bahan dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk gambar 

atau karya-karya monumentel dari seseorang dan tulisan,  
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3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Bagdon dan Taylor dalam (Melong, 2012:280), analisis data adalah 

proses mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan 

fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

b. Reduksi data menurut Miles & Huberman (1994), adalah proses memilih hal- 

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya dan 

membuang hal yang tidak perlu.  

c. Display data menurut Miles & Huberman (1994) display data perakitan, 

pengorganisasian atau komresi informasi yang memungkinkan  penarikan 

kesimpulan dan tindakan. Display data dapat membatu untuk memahami apa 

yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman.  

d. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. 

Peneliti kompeten mmemegang kesimpulan ringan, menjaga keterbukaan, 
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tetapi pada tahap ini belum lengkap dan jelas, kemudian semakin eksplisit 

dan membumi, dan kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan 

data selesai, tergantung pada ukuran catata lapangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis data model interaktif 

Sumber : Miles dan Huberman (2007:105) 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Mengecek keabsahan (validity) dan ketetapan (reliability) data, maka peneliti 

menetapkan teknik penyetigaan (tringulasi). Tringulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Melong, 2001:178).  

Teknik keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik tringulasi sumber. 

Teknik ini berarti membandingkan mengecek ulang derejat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Setelah itu peneliti akan 

menemukan kemungkinan data yang diperoleh konsisten, tidak konsisten atau 

Pengumpulan data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan  Reduksi Data 
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berlawanan. Setelah mendapatkan data dari subyek kemudian dibandingkan dan ditarik 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


