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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi 

komunikasi. Metode yang termasuk ke dalam penelitian (paradigma) kualitatif ini 

dapat menggambarkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dari kategori-

kategori dan data yang ditemukan. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk 

menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu 

kelompok sosial dalam hal ini masyarakat Suku Sasak. 

Etnografi komunikasi sangat percaya bahwa setiap individu ketika 

berkomunikasi akan dipengaruhi dan diatur oleh kaidah-kaidah sosiokultural dari 

mana ia berasal dan di mana ia berkomunikasi. Sehingga dalam penjelasannya, 

etnografi komunikasi memandang perilaku komunikasi sebagai perilaku yang lahir 

dari integrasi tiga keterampilan yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk 

sosial. Ketiga keterampilan ini terdiri dari keterampilan linguistik, keterampilan 

interaksi, dan keterampilan budaya38. 

Metode etnografi komunikasi mampu menjelaskan dengan tepat bagaimana 

masyarakat Suku Sasak mentradisikan komunikasi budaya melalui festival bau 

nyale, kemudian bagaimana mereka mempertahankan dan memaknai budaya itu 

sendiri. Karena dalam masyarakat Suku Sasak bau nyale merupakan budaya yang 

dilakukan secara turun temurun dan ditunggu setiap tahunnya. Sehingga terdapat 

                                                           
38 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi (Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya), 
(Bandung: Widya Padjajaran, 2008) hal. 18 
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aktivitas komunikasi budaya yang terjadi pada masyarakat untuk 

mempertahankannya. 

Hymes beranggapan tentang etnografi komunikasi bahwa yang menjadi 

kerangka acuan untuk memberikan tempat bahasa dalam suatu kebudayaan 

haruslah difokuskan pada komunikasi bukan pada bahasa. Namun etnografi 

komunikasi tidak hanya membahas tentang kaitan antara bahasa dan komunikasi 

saja, atau kaitan antara bahasa dan kebudayaan, melainkan membahas ketiganya 

secara sekaligus. Etnografi secara ilmiah membahas bahasa, komunikasi, dan 

kebudayaan dalam satu konteks pada satu kelompok masyarakat tertentu39.  

Objek penelitian etnografi komunikasi berbeda dengan istilah – istilah yang 

digunakan dalam bahasa, komunikasi, atau antropologi. Berikut beberapa istilah 

yang menjadi dasar pijakan sebagai objek kajian dalam penelitian etnografi 

komunikasi menurut kuswarno: 

1. Masyarakat Tutur 

Masyarakat tutur berbeda dengan kelompok sosial pada umumnya. Dell 

Hymes menekankan bahwa semua anggota masyarakat tutur tidak saja 

sama-sama memiliki kaidah untuk berbicara, tetapi juga satu variasi 

linguistik. Suatu suku bangsa atau kebudayaan dapat memiliki dua atau 

lebih masyarakat tutur. Hal ini karena batasan utama yang membedakan 

masyarakat tutur satu dengan lainnya adalah kaidah-kaidah untuk 

berbicara40. Batasan ini juga menjadikan ciri khas untuk sebuah masyarakat 

tutur, yaitu kaidah-kaidah mereka untuk berbicara. 

                                                           
39 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi (Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya), 
(Bandung: Widya Padjajaran, 2008) hal. 29 
40 Ibid. Hal. 40 
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2. Aktivitas Komunikasi 

Aktivitas komunikasi menurut etnografi komunikasi adalah aktivitas 

khas yang kompleks di mana di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa khas 

komunikasi yang melibatkan tindak-tindak komunikasi tertentu dan dalam 

konteks komunikasi tertentu, seperti peristiwa komunikasi atau proses 

komunikasi yang melibatkan aspek sosial dan kultural dari partisipan 

komunikasi. Oleh karena itu proses komunikasi dalam etnografi komunikasi 

adalah peristiwa-peristiwa yang khas dan berulang41.  

3. Komponen Komunikasi 

Komponen komunikasi menurut perspektif etnografi adalah 42 : 

a. Genre atau tipe peristiwa komunikasi, seperti lelucon, salam, 

perkenalan, dongeng, gosip, dsb. 

b. Topik peristiwa komunikatif.  

c. Tujuan dan fungsi peristiwa secara umum.  

d. Setting komunikasi, yaitu aspek fisik situasi komunikasi, seperti: 

lokasi, waktu, musim, dan sebagainya. 

e. Partisipan, yaitu: usia, jenis kelamin, etnik, status sosial, dan 

sebagainya. 

f. Bentuk pesan, yaitu verbal, non verbal, dan hakikat kode yang 

digunakan. 

g. Isi pesan, mencakup apa yang dikomunikasikan, termasuk level 

konotatif dan referensi denotatif. 

                                                           
41 Ibid. Hal. 42 
42 Ibid. Hal. 43 
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h. Urutan tindakan atau urutan tindakan komunikatif atau tindak tutur 

termasuk alih giliran atau fenomena percakapan. 

i. Kaidah interaksi. 

j. Norma-norma interpretasi, yaitu pengetahuan umum, kebiasaan, 

kebudayaan, nilai, dan norma yang dianut, hal-hal yang harus 

dihindari, dan sebagainya. 

4. Kompetensi Komunikasi 

Kompetensi komunikasi berasal dari kemampuan atau 

ketidakmampuan individu dalam menguasai satu jenis keterampilan 

(keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, keterampilan kebudayaan). 

Sehingga mengakibatkan tidak tepatnya perilaku komunikasi yang 

ditampilkan. Namun hal ini akan sangat membantu penutur ketika 

menginterpretasikan bentuk-bentuk linguistik43. 

5. Varietas Bahasa 

Setiap individu memiliki beragam pilihan bahasa dan tipe bahasa, 

tergantung kapan, di mana, dan dengan siapa ia berkomunikasi. Pilihan 

bahasa dan tipe bahasa ini hanya dipahami oleh masyarakat tutur yang 

menggunakannya. Kaidah-kaidah untuk pilihan bahasa ini seringkali 

diterapkan dan digunakan secara tidak sadar sebagai akibat dari proses 

sosialisasi dan enkulturasi kebudayaan. Tugas etnografi komunikasi ialah 

untuk menemukan kaidah-kaidah tersebut44. 

 

                                                           
43 Ibid. Hal. 43 
44 Ibid. Hal. 44 
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3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji tema penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. John W. Creswell mengatakan bahwa peneliti kualitatif 

berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-

pandangan dari partisipan45. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti kualitatif 

ialah dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat tingkah laku 

subjek yang diteliti secara natural. Sehingga penelitian kualitatif menghasilkan data 

yang lebih natural karena kedekatan mereka dengan subjek penelitian. 

Penelitian kualitatif juga disebut sebagai tipe penelitian interpretive di mana 

peneliti membuat sebuah interpretasi terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan 

pahami dalam penelitian. Tipe penelitian ini berusaha mengeksplorasi pengalaman 

yang didapat individu sehingga melakukan perilaku komunikasi tertentu dan 

interaksi yang terjadi pada komunikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan 

peneliti untuk menjelaskan aktivitas komunikasi yang dilakukan masyarakat Suku 

Sasak dalam mewariskan festival bau nyale. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Suku Sasak di Dusun Cerangang, 

Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Kemudian peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling pada masyarakat suku sasak di 

Cerangang, Desa Dane Rase untuk menentukan subjek penelitian. Purposive 

sampling, yaitu penentuan sampel secara bertujuan dengan menyesuaikan sampel 

                                                           
45 John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed), (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013) hal. 28 
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dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dan sesuai dengan tema penelitian. 

Untuk memilih subjek penelitian, maka ditentukan kriteria sebagai berikut:  

1. Merupakan masyarakat Dusun Cerangang 

2. Masyarakat Suku Sasak  

3. Pernah mengikuti festival bau nyale 

4. Mengetahui dan memahami festival bau nyale 

5. Aktif dalam melakukan komunikasi kelompok di Dusun Cerangang, 

baik itu kelompok primer maupun kelompok sekunder. 

Untuk memperkaya data, maka diperlukan informasi dari key informan yang 

mengerti tentang festival bau nyale, seperti tokoh masyarakat yang dipercaya 

masyarakat itu sendiri. Untuk menentukan tokoh masyarakat itu sendiri, maka 

ditentukan kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan masyarakat Dusun Cerangang 

2. Dipercayai menjadi tokoh penting oleh masyarakat Dusun Cerangang. 

3. Memiliki pemahaman tentang Dusun Cerangang. 

4. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat Dusun Cerangang. 

5. Memahami festival bau nyale. 

6. Memiliki pengalaman dalam festival bau nyale. 

Peneliti akan mencari tahu tokoh masyarakat yang sesuai dengan krieria di atas 

sebagai key informan dari penelitian ini. Informasi dari key informan diharapkan 

dapat melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta dapat dijadikan 

data pada uji keabsahan data nantinya. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini berupa data primer yang merupakan hasil dari 

observasi yang dilakukan pada subjek penelitian serta wawancara yang dilakukan 

peneliti di lokasi penelitian. Sumber lain merupakan data sekunder yang dapat 

berupa dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan. 

3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Mengingat penelitian ini dilakukan atas dasar keperluan penyusunan skripsi, 

maka peneliti melakukan studi etnografi komunikasi mikro dengan batasan waktu 

tidak lebih dari satu bulan. Waktu penelitian diproyeksikan untuk dilakukan selama 

satu bulan, yaitu pada  Bulan Oktober 2018.  

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dusun Cerangang, Desa Dane Rase, 

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian 

ini karena masyarakat Dusun Cerangang kental dengan festival bau nyale yang 

dilakukan setiap tahun. Dengan kata lain banyak warga yang paham dengan bau 

nyale dan pergi melaksanakan bau nyale. Kemudian lokasi penelitian ini juga 

berdekatan dengan kecamatan Jerowaru, di mana terdapat pantai Kaliantan dan 

pantai – pantai selatan Lombok Timur yang menjadi lokasi festival bau nyale 

dilakukan setiap tahunnya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Observasi Partisipatori 

Observasi pada praktiknya membutuhkan keahlian dari peneliti. Di lapangan 

peneliti dituntut untuk dapat melakukan penilaian terhadap lingkungan, mampu 

beradaptasi, serta mampu mengatasi berbagai hambatan, termasuk hambatan yang 

berasal dari dirinya sendiri. Observasi partisipatori atau partisipan ini biasanya 
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digunakan dalam ilmu antropologi di mana peneliti menggunakan metode ini untuk 

masuk ke dalam masyarakat yang diteliti. Karena peneliti merupakan anggota 

kebudayaan itu sendiri, maka peneliti juga melakukan koreksi terhadap diri sendiri 

atau yang disebut dengan metode introspeksi. Hal ini juga mempermudah peneliti 

dalam beradaptasi dengan lingkungan yang diteli. Peneliti berusaha menganalisis 

hasil dari pengamatan selama dilingkungannya. Engkus Kuswarno mengatakan 

bahwa observasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun waktu yang lama 

tersebut dapat dipersingkat saat peneliti berada di situasi yang dibutuhkan untuk 

dipahami, terlebih lagi peneliti merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri.  

3.6.2 Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dalam penelitian etnografi memiliki banyak ciri yang 

sama dengan ciri-ciri dari percakapan persahabatan. Seorang etnografer sebaiknya 

membiarkan informan menjadi dirinya sendiri sehingga dengan mudah untuk 

mengungkapkan objek penelitian secara alamiah. Dengan membiarkan informan 

menjadi dirinya sendiri, maka secara tidak langsung juga akan terasa kedekatan 

antara etnografer dan informan. Selain itu wawancara mendalam dalam etnografi 

juga dapat berlangsung selama peneliti melakukan observasi sehingga spontanitas 

yang diberikan tinggi. Namun dalam wawancara mendalam etnografi komunikasi 

juga dapat dilakukan dengan cara khusus dengan setting yang sudah ditentukan 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Wawancara mendalam memerlukan kemampuan mendengar yang baik, 

akurat, dan tepat agar apa yang didengar dapat dimanfaatkan sebagai informasi 

penelitian. Catatan lapangan juga perlu dibuat seperti audio, video recorder guna 

memperkaya dan menafsirkan hasil wawancara. Melalui wawancara yang 
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dilakukan, hasil yang didapat merupakan pendapat dari informan tentang 

pengalaman mereka dalam festival bau nyale. 

3.6.3 Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dalam penelitian kualitatif berarti mencoba menemukan 

gambaran mengenai pengalaman hidup atau peristiwa yang terjadi, beserta 

penafsiran subjek penelitian terhadapnya. Tidak semua dokumen dapat menjadi 

bahan analisis, dokumen yang dianalisis haruslah sesuai dengan tema penelitian. 

Etnografi Komunikasi menyebut analisis dokumen ini sebagai filologi atau 

hermeneutics, yang artinya kurang lebih interpretasi dan penjelasan teks. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya proses analisis data dalam etnografi komunikasi berjalan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Ketika peneliti melengkapi catatan 

penelitian setelah melakukan observasi, pada saat itu peneliti telah melakukan 

analisis data. Sehingga peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk 

mengumpulkan guna melengkapi analisis yang dirasa masih kurang. Tahap analisis 

data merupakan upaya merubah kumpulan data yang tidak terorganisir menjadi 

kumpulan kalimat singkat yang dapat dipahami orang lain. Karena tahap ini terdiri 

dari upaya-upaya meringkaskan data, memilih data, menerjemahkan, dan 

mengorganisasikan data. Berikut teknik analisis data yang dijelaskan oleh 

Creswell:46 

 

 

                                                           
46 John W Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 
(California: SAGE Publications, 2007) 
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3.7.1 Deskripsi 

Deskripsi merupakan tahap pertama dalam menuliskan laporan 

etnografi. Pada tahap ini etnografer berusaha mempresentasikan hasil 

penelitian dengan menggambarkan secara detil objek yang detil, seperti 

seorang narator dengan gaya penyampaian kronologis. Etnografer 

membangun cerita lengkap dengan alur cerita dan karakter-karakter yang 

hidup di dalamnya, lalu mengemukakan pandangan-pandangan yang 

berbeda dari para informan. Dengan membuat deskripsi, etnografer 

mengemukakan latar belakang masalah yang diteliti dan secara tidak sadar 

merupakan persiapan awal menjawab pertanyaan penelitian. 

3.7.2 Analisis 

Etnografer mengemukakan beberapa data akurat mengenai objek 

penelitian, biasanya dapat berupa tabel, grafik, diagram, model yang 

menggambarkan objek penelitian dalam tahap ini. Namun tahap ini juga 

dapat berbentuk perbandingan objek yang diteliti dengan objek lain, 

evaluasi objek dengan nilai-nilai umum yang berlaku, membangun 

hubunngan antara objek penelitian dengan lingkungan yang lebih besar. 

3.7.3 Interpretasi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data penelitian 

etnografi. Pada tahap ini, etnografer mengambil kesimpulan dari penelitian 

yang sudah dilakukan. Etnografer menggunakan kata orang pertama dalam 

penjelasannya, untuk menegaskan bahwa apa yang dikemukakan adalah 

murni hasil interpretasinya. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Sebuah penelitian etnografi komunikasi kebenarannya haruslah dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dari 

penelitian ini, maka dilakukan uji keabsahan data. Di dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data, respondent validation, dan perpanjangan 

keikutsertaan untuk melakukan uji keabsahan data.  

Triangulasi data merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif. Teknik triangulasi data merupakan teknik keabsahan data yang 

memanfaatkan situasi yang lain. Terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari empat 

macam teknik triangulasi tersebut, peneliti akan melakukan triangulasi sumber. 

Triangulasi metode ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

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

Creswell mengemukakan teknik respondent validation adalah teknik memeriksa 

informan dan responden yang diminta bantuannya. Informan yang dipilih haruslah 

benar-benar mewakili masyarakat yang diteliti, dan memiliki pengetahuan yang 

bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan objek penelitian. Kemudian untuk 

mencegah terjadinya distorsi data akan dilakukan perpanjangan keikutsertaan 

sampai peneliti benar-benar yakin akan keaslian datanya. 




