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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penilitian kualitatif. Menurut 

Muslimin pendekatan penilitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok. Pendekatan ini mempunyai dua tujuan 

utama yatu menggambarkan dan mengungkapkan, serta menggambarkan dan 

menjelaskan. Pendekatan penelitain kualitatif disebut juga dengan penedekatan 

penelitian fenomenologi karena obyeknya yang alamiah, serta data yang tidak 

dapat dimanipulasi. 

Mahi Hikmat (2011) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah 

radisi ternetu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.  

Hasil dari pendekatan penelitian ini adalah deskripsi interpretasi yang 

artinya peneliti berusaha mendeskripsikan serta menjelaskan obyek yang diteliti 

dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

pendekatan kualitatif dengan tujuan agar peneliti dapat mendeksripsikan 

makna-makan pesan komunikasi non verbal dalam Ritual Salai Jin. 

 



39 
 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Menurut Muslimin, 

tipe deskriptif adala penelitian yang dilakukan untu menggambarkan fenomena-

fenomena yang terjadi saat ini maupun masa lampau. Tipe deskriptif dilakukan 

dengan variable mandiri, artinya tidak membandingkan atau menghubungkan 

dengan variable lain. Data yang diperoleh peniliti kemudian digambarkan atau 

dideskripsikan apa adanya sesuai dengan kejadian. Menurut Sukmadinata, 

penilitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variable-

vaiabel bebas, tetapi menggambarkan suau kondisi apa adanya. (Muslimin, 

2016:137)  

Dasar penelitian ini menggunakan dasar Etnografi yaitu analisi 

mendalam terhadap suatu budaya dalam masyarakat. Penelitian dilakukan 

dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumnetasi. Peneliti akan 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tersebut baik sebagai pengamat atau 

peserta aktif. (Muslimin, 2016:140) 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Tomalou (salah satu rumah 

warga), salah satu kelurahan yang berada di Kota Tidore Kepulauan, Maluku 

Utara. Sebenarnya sebagian besar keluarahan yang berada di Kota Tidore 

Kepulauan masih melakukan tradisi ritual salai jin, termasuk salah satunya yaitu 

kelurahan Tomalou. Penelitian telah dilakukan pada bulan September 2018. 

3.4 Fokus Penelitian  
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Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup Makna Komunikasi 

Nonverbal dalam setiap proses Ritual Salai Jin. Berangkat dari sebuah 

kebudayaan, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana makna komunikasi 

nonverbal yang terdapat dalam ritual tersebut dengan indicator : ekspresi wajah, 

gerakan, busana, ruang dan tempat, serta bau-bauan.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah peneliti 

1. Eksresi Wajah 

Perilaku komunikasi nonverbal utama yang mengekspresikan 

keadaan emosional seseorang adalah ekspresi wajah. Bahkan sebagian 

pakar mengakui terdapat beberapa keadaan emosional yang 

dikomunikasikan oleh ekspresi wajah yang tampaknya dipahami secara 

universal seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keterkejutan, 

kemarahan, kejijikan, dan minat. Ekspresi wajah tersebut dianggap “murni”, 

sedangkan keadaan emosional lainnya dianggap “campuran seperti malu, 

rasa berdosa, bingung, puas, yang umumnya lebih bergantung pada 

interpretasi. (Mulyana, 2013:377) 

KOMUNIKASI NONVEBAL 

TEORI PENGKLASIFIKASIAN 

PESAN NOVERBAL 
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Wajah 

 

Gerakan Ruang Dan 

Tempat 
Bau-Bauan 

RITUAL SALAI JIN 

Busana 
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Dalam penelitian ini, indicator ekspresi wajah terlihat di dalam 

pelaksanaan ritual salai jin yaitu pada saat ritual dimulai oleh pemimpin 

ritual kemudian disusul dengan penari-penari yang mulai menari dengan 

ekspresi wajah yang berbeda. Selain itu, indicator ekspresi wajah juga dapa 

dilihat saat proses terakhir ritual ini yaitu saat pemimpin ritual dan beberapa 

penari kembali dari laut. Dengan kata lain, pemimpin, penari dan orang-

orang yang terlibat dalam ritual ini menunjukkan ekspresi wajah yang dapat 

diamati satu sama lainnya oleh masyarakat yang hadir, dimana pada proses 

ini memiliki pesan dan makna yang sedang terjadi. 

2. Gerakan 

Gerakan dikenal dengan istilah kinetic (kinesics), dimana  gerakan 

tubuh dapat mengekspresikan cara seseorang untuk melihat dirinya serta 

menunjukan apakah orang tersebut terbuka untuk berinterkasi dengan orang 

lain. Semua gerakan tubuh mempunyai makna penting dalam konteks 

komunikasi. Seseorang selalu dapat memberikan makna terhadap aktivitas 

tubuhnya. (Little John, 2012 : 159) 

Dalam penelitian ini, indicator gerakan tubuh merupakan bentuk 

dari penyampain pesan nonverbal yang dilihat dari gaya berjalan dalam 

setiap proses ritual, ataupun gaya penari-penari yang memiliki gerakan yang 

berbeda-beda.  

3. Busana 

Dalam proses penyempaian pesan nonverbal, penampilan 

merupakan satu hal yang penting dan cerminan terhadap public, salah 

satunya busana yang dikenakan, baik oleh komunikator maupun 
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komunikan. Pilihan seseorang atas busana atau pakaian yang dikenankan 

mencerminkan kepribadiannya. (Mulyana, 2013:391) 

Indicator busana dalam proses ritual salai jin ini dapat dilihat dari 

busana atau pakaian yang digunakan oleh pemimpin ritual, penari-penari, 

ataupun masyarakat yang ikut menyaksikan ritual ini berlangsung. 

4. Ruang dan Tempat 

Dalam proses penyampaian pesan komunikasi non verbal, ruang dan 

tempat termasuk hal yang penting salah satunya dalam ritual Salai Jin yang 

akan diteliti. Ruang dan tempat disini diartikan sebagai tempat atau posisi 

dimana proses penyampaian pesan nonverbal terjadi. Dalam ritual ini, 

indicator ruang dan tempat dapat dilihat dari ruangan yang digunakan 

pemimpin ritual untuk membacakan doa dengan maksud memulai ritual, 

dan ruangan terpisah bagi para penari dan masyarakat yang ikut 

menyaksikan. 

5. Bau-Bauan 

Dalam komunikasi nonverbal, aspek bau-bauan juga digunakan 

dalam proses penyampaian pesan. Sebagai contoh, bau-bauan yang 

menyenangkan seperti wewangian, deodoran dan parfum telah berabad-

abad digunakan orng untuk menyampaikan pesan. Tak hanya manusia, 

hewan juga menggunakan bau-bauan untuk memastikan kehadiran musuh, 

menandai wilayah mereka, mengidentifikasi keadaan emosiaonal, dan 

menarik lawan jenis. (Mulyana, 2013:400) 
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Tahap ini prosesi ritual salai jin terdapat pengunaan bunga yang 

wangi seperti daun pandan dan bunga rampe atau campuran dari beberapa 

bunga yang memiliki makna tersendiri.  

Manfaat dari indikator penelitian ini ialah agar orang-orang atau 

masyarakat dalam kebudayaan Tidore dapat memahami pasti arti dari setiap 

proses ritual Salai Jin ini. Menurut riset yang dilakuakan peneliti 

sebelumnya, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham setiap 

proses dalam ritual. Karena setiap proses memiliki arti yang tidak diketahui 

sebagian orang. 

3.5 Sumber Data 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara lansung 

oleh peneliti yang berasal dari sumber asli. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam kepada 

informan yang berkaitan dengan penelitian . Adapun kriteria dari 

informan adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki keturunan/pemahaman tentang ritual salai jin 

b. Pernah menjadi pemimpin ritual salai jin 

c. Pernah terlibat atau sebagai penari dalam ritual salai jin. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal 

maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

a. Pengamatan/Observasi Partisipan 
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Metode ini dilakuakan dengan cara mengamati secara langsung 

tentang kondisi di lapangan, baik yang berupa keadaan fisik maupun 

perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Menurut Muslimin, 

pengamatan mempunyai maksud bahwa pengumpulan data yang 

melibatkan interaksi social antara peneliti dengan subjek penelitian maupun 

informan dalam suatu setting selama pengumpulan data harus dilakuakn 

secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti. Dengan cara 

seperti ini antara peneliti dengan yang diteliti berinteraksi secara timbal 

balik.  

Peneliti akan melakukan observasi atau mengamati langsung \ritual 

salai jin yang berlangsung di keluarahan Tomalou. 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara meruapakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

Menurut Muslimin, interview atau wawancara adalah suatu proses Tanya 

jawab antara dua orang atau lebih secara langsung berhadapan atau melalui 

media. Antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai 

berkomunikasi secara langsung baik terstruktur maupun tidak terstruktur 

atau dilakukan dengan persiapan atau tanpa persiapan. Sehingga antara 

perntaan dengan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu 

konteks kejadian secara timbal balik. Dengan demikian wawancara dalam 

penelitian merupakan proses interkasi komunikasi antara peneliti dengan 

subjek penelitian, informan, maupun key informan dengan cara melakukan 
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Tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi. 

(Muslimin, 2016:59) 

Adapun peneliti nanti akan melakuakan wawancara kepada informan 

yng mengetahui mendalam tentang ritual salai jin ini secara keseluruhan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara 

mengambil data-data dari sumber lain seperti catatan, foto, laporan 

penelitian, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Pengumpulan data dengan metode ini bertujuan untuk melengkapi hasil 

data yang diperoleh dari wanwancara dan observasi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisi dalam penelitian etnografi 

komunikasi oleh Creswell, dengan proses deskripsi, analisis, dan interpretasi. 

(Engkus, 2008:68) 

a. Deskripsi 

Pada tahap ini, peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dengan cara 

menggambarkan objek penelitian secara detail, dan dipresentasikan secaar 

kronologis. Deeskripsi dapat memudahkan peniliti untuk mengemukanan 

latar belakang dari masalah yang diteliti dan menjawab pertanyaan 

penelitian. 

b. Analisis 

Pada tahap ini, peneliti menemukan dan merangkum data akurat mengenai 

objek yang diteliti. Analisis data dilakuakn dalam bentuk uraian. Dalam 
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thapa ini juga, peneliti dapat mengemukakan kritik atau kekurangan 

terhadap peelitian yang telah dilakukan. 

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap akhir analisis data dalam penelitian etnografi

komunikasi. Tahap ini juga disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan dari

penelitian yang dilakukan.

3.8 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitain etnografi komunikasi, untuk pemeriksaan keabsahan 

data digunakan dengan cara Intropeksi. Intropeksi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dalam komunikasi nonverbal, dimana peneliti menjadi 

bagian dari masyarakat yang ditelitinya dan sampai pada pemahaman 

kebudayaan yang diteliti.  Selain Intropeksi, untuk memperkuat keabsahan data, 

peneliti juga menggunakan teknik Uji Keabsahan Data Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber adalah mengecek data yang telah diperoleh dengan berbagai 

sumber. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali data-data dari informan 

utama, yaitu dengan cara menayakan kebenaran data kepada informan atau 

sumber baru atau tambahan. (Engkus, 2008:65) 




