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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

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

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2014: 3).  

Dari ciri-ciri metode kualitatif yang ada, menjadikan pertimbangan bagi 

peneliti untuk menggunakan metode tersebut dalam penelitian ini. Beberapa ciri-

ciri diantaranya ialah sumber data berada dalam situasi yang wajar (natural 

setting), laporannya sangat deskriptif, mencari makna, dipandang dari pikiran dan 

pandangan responden, mementingkan data langsung karena itu pengumpulan 

datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi, subjek 

yang diteliti dianggap berkedudukan yang sama dengan peneliti, peneliti bahkan 

belajar kepada respondennya, partisipasi peneliti tidak mengganggu natural 

setting, dan analisis data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir (Usman 

& Akbar, 2011: 99-100).  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, sifat-sifat dan 

hubungan antar fenomena yang diteliti. Tipe penelitian deskriptif mempelajari  

suatu masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 
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dalam situasi-situasi tertentu, termasuk mengenai hubungan, kegiatan, sikap, 

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu 

fenomena (Nazir, 2011: 54-55).  

2. Dasar Penelitian  

Dasar penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup satu unit secara 

intensif. Meskipun jumlah subyek cenderung sedikit, variabel yang diteliti sangat 

luas. Keuntungan yang paling besar dari desain ini adalah pengkajian secara rinci 

meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapatkan gambaran satu 

unit subyek secara jelas (Muslimin, 2016: 139).  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Eksistensi Penggunaan Kato nan Ampek dalam 

Komunikasi Antarpersonal (Studi pada Himpunan Keluarga Sehati Malang)” 

dilaksanakan di Malang. Jumlah perantau Minangkabau yang cukup tinggi di 

Malang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat 

ini. Menurut Djanalis Djanaid, perantau asal Minang yang ada di Malang lebih 

kurang 500 orang dengan profesi sebagai dosen, PNS dan pedagang. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016-Desember 2017.  

Sedangkan untuk waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 7 Oktober-8 

Desember 2017.  
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3.4 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah perantau yang berasal 

dari suku Minangkabau yang ada di kabupaten dan kota Malang. Dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Perantau Minangkabau berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera 

Barat 

2. Menganut sistem kekerabatan matrilineal 

3. Dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam suku/klan15 yang ditentukan 

berdasarkan sistem kekerabatan yang dianutnya 

4. Tidak suka berterus terang atau mengungkapkan maksud pembicaraannya 

(menggunakan kiasan) 

5. Merantau dijadikan sebagai bagian dari produk kebudayaan 

Untuk menentukan subjek penelitian maka peneliti menggunakan prinsip 

purposive sampling yaitu teknik penentuan subjek penelitian dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 124). Subjek penelitian ditentukan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Keturunan asli Minangkabau yang tinggal di kabupaten Malang, kota 

Malang dan Batu  

b) Orang Minang yang tergabung dalam organisasi Sehati; 

c) Orang Minang yang aktif sebagai anggota organisasi Sehati 

                                                             
15 . Empat suku asli Minangkabau Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Kini terdapat 

lebih dari sepuluh suku/klan yang ada di dalam masyarakat Minangkabau, yaitu  

Payobada, Pitopang, Tanjuang, Sikumbang, Guci, Panai, Jambak, Panyalai,   

Kampai, Bendang, Melayu, Kutianyie, Mandailing, Sipisang, Mandaliko, 

Sumagek, Dalimo, Singkuan, Singkuang, Domo, Supanjang dan   Sumpadang. 
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d) Aktif mempraktekkan prinsip kato nan ampek dalam komunikasi dengan 

sesama orang Minangkabau 

Pemilihan subjek yang sesuai kriteria di atas diperoleh dari pengumpulan 

data pra survei yang dilakukan kepada anggota dan pengurus Sehati, hasil seleksi 

subjek didapatkan data sebagai berikut: 

1) Jumlah keseluruhan perantau Minangkabau yang ada di Kabupaten dan 

Kota Malang yaitu 1100 orang.  

2) Dari 1100 orang terdapat 300 orang yang tergabung dalam organisasi 

Sehati . 

3) Dari 300 orang yang terhimpun terdapat 50 orang yang aktif sebagai 

anggota organisasi Sehati 

4) Dari 50 orang yang aktif sebagai anggota terdapat 12 orang yang aktif 

mempraktekkan prinsip kato nan ampek dalam komunikasi dengan sesama 

orang Minangkabau. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya. 

Metode yang digunakan adalah:  

1. Wawancara Semistruktur 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur, 

pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkin 

untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan 

permasalahan. Pedoman permasalahan yang akan ditanyakan merupakan 

landasan atau pijakan dalam melakukan wawancara. Kemudian dimungkinkan 
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bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi 

sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang akan 

diwawancarai pada penelitian ini adalah penghulu atau pemuka adat yang 

memahami mengenai kato nan ampek dan pengurus dari Himpunan Keluarga 

Sehati yang ada di Malang.  

2. Pengamatan / Observasi  

Pengamatan akan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan 

atau obeservasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian,  

hasil dari observasi adalah suatu perbuatan aktif dari jiwa dan adanya kesadaran 

penuh terhadap suatu rangsangan tertentu yang diinginkan. (Nainggolan, 2011: 

38). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung pada perantau 

Minang yang ada di Malang. Pengamatan dilakukan untuk melihat proses 

interaksi sosial subyek penelitian dengan sesama perantau atau keluarga.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganilisis data adalah 

ialah model analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Muslimin, 

2016:81-84): 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dicatat dalam 

catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu catatan deskriptif yaitu catatan 

alami, dari hasil yang didapat dilapangan dari yang terlihat, didengar dan hasil 

pengamatan oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti 
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terhadap fenomena yang dialami dan catatan reflektif yaitu berupa komentar, 

kesan, pendapat, dan penafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai serta 

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.  

2. Reduksi Data 

Selanjutnya dibuat reduksi data setelah semua data terkumpul, untuk 

memilih data yang relevan dan bermakna, difokuskan pada data yang dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau menjawab 

pertanyaan penelitian yang selanjutnya disederhanakan dan disusun secara 

sistematis dan menjabarkan makna dan hal-hal penting tentang hasil temuan.  

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, 

membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Pada 

proses reduksi data yang direduksi adalah data temuan yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Sedangkan data yang tidak memiliki hubungan dengan 

permasalahan penelitian dapat dibuang. Dengan demikian reduksi data digunakan 

untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang 

yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan.  

3. Penyajian Data  

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk: uraian 

singkat, tulisan atau kata-kata, bagan, grafik, kurva, diagram, ogive ataupun tabel. 

Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. Pada penelitian kualitatif penyajian data 

biasanya bersifat naratif, agar dapat memahami apa yang terjadi serta dapat 
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membuat rencana kerja selanjutnya dari pemahaman tersebut (Pujileksono, 2015: 

152). 

4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Setelah data terkumpul selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan

setelah data lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Rumusan masalah pada 

penelitian kualitatif sifatnya sementara dan bisa terus berkembang ketika di 

lapangan sehingga kesimpulan bisa saja dapat menjawab rumusan masalah 

tersebut, tetapi dapat pula tidak.  Dari kesimpulan tersebut diharapkan 

mendapatkan sebuah penemuan baru mengenai penjelasan atau objek yang belum 

memiliki suatu kejelasan sebelumnya.  

Jika dicermati bagan analisis data model interaktif, dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Bagan 3.1 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

Sumber: Prof. Dr. Sugiyono 2005 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu triangulasi metode. Menurut Dwidjowinoto, triangulasi metode ialah usaha 

mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset. Triangulasi 

metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan hasil yang sama (Kriyantono, 2012: 73).  

 


