
29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus 

menggunakan metode yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian yaitu 

Komunikasi Dakwah melalui Kesenian Tradisional Masyarakat Banjar (studi 

pada Pelaku Kesenian Lamut di Kalimantan Selatan), maka peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam 

Moleong (2000: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai produser 

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

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Alasan mengapa menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan metode 

ini tidak menggunakan tes hipotesis atau pengujian hipotesa melainkan berusaha 

menelusuri, memahami, menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala 

yang diteliti dari kelompok tertentu yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang bagaimana komunikasi dakwah dalam kesenian tradisional masyarakat 

banjar khususnya balamut yang digunakan oleh pelaku kesenian Lamut sebagai 

media dakwah di Kalimantan Selatan. 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang dipilih adalah deskriptif, karena peneliti ingin dan 

berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana komunikasi dakwah 
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melalui kesenian tradisional banjar khususnya balamut yang digunakan oleh 

pelaku kesenian Lamut sebagai media dakwah. Dengan begitu peneliti bisa 

menjelaskan secara menyeluruh serta detail tentang penelitian ini.  

Dasar penelitian ini adalah penelitian natural atau kualitatif karena dalam 

penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 

2009: 8). 

 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaku kesenian 

lamut menggunakan komunikasi dakwah melalui kesenian tradisional 

masyarakat Banjar yaitu Balamut di Kalimantan Selatan. 

 

3.4. Subyek Penelitian 

Teknik penetapan jumlah subyek penelitian menggunakan metode 

Purposive sampling. Purposive sampling atau sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Jumlah 

subjek yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan objek penelitian 

yang memiliki karakteristik yang beragam. Sulitnya identifikasi informan 

menjadikan teknik purposive sampling dengan berbagai kriteria dalam 

menentukan informan akan sangat efektif untuk digunakan dalam mendapatkan 

data.  
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Subyek dari penelitian ini adalah palamutan yaitu seorang tukang cerita 

yang mempunyai kisah Lamut. Kriteria ini harus dipenuhi semua palamutan dan 

kriteria subyek penelitian sebagai berikut :   

1. Sudah memainkan kesenian Lamut sudah atau lebih dari 5 Tahun, 

Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan lamanya palamutan sudah 

memainkan kesenian ini, untuk keakuratan informasi. 

2. Fasih dan lancar dalam memainkan kesenian Lamut, 

Ini berkaitan juga dengan jangka waktu palamutan memainkan kesenian, 

semakin lama palamutan bermain kesenian ini, maka semakin fasih juga 

membawakan cerita. 

3. Mampu menguasai pakem atau cerita Lamut. 

 

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian: 

Penelitian ini berlokasi di Kalimantan Selatan. Karena berdasarkan 

pertimbangan:  

1. Kesenian tersebut berasal dari Kalimantan Selatan. Sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan dokumen dan data tentang 

kesenian Lamut. 

2. Kesenian ini masih hidup ditengah masyarakat Kalimantan Selatan. 

3. Terdapat pelaku kesenian Lamut (palamutan). Dimana kesempatan 

mendapatkan informan yang berkompeten untuk di wawancara lebih 

besar. 
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b. Waktu Penelitian: 

Penelitian ini dilaksanakan pada 15 Februari 2016 – 20 Februari 2016. 

 

3.6. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang berkaitan langsung dengan 

subjek penelitian. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan 

informan atau pihak lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. 

Pencatatan sumber data primer yang dilakukan peneliti melalui 

wawancara yang merupakan dari kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya. Hasil wawancara yang dilakukan digambarkan dalam bentuk 

tulisan dan nantinya akan disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun pelengkap dari 

data primer. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi literatur, buku-

buku, internet, catatan, laporan atau berbagai sumber tertulis lainnya. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus 

penelitian maka yang dijadikan teknik oengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada palamutan (pelaku 

kesenian Lamut). Penelitian menggunakan pedoman wawancara untuk 
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memperoleh keterangan yang lebih rinci dan mendalami peranan kesenian 

Lamut sebagai media komunikasi dakwah. Metode wawancara dilakukan 

dengan wawancara terbuka yaitu peneliti bercakap-cakap secara lisan dan 

berhadapan muka dengan informan sehingga diperoleh data yang dibutuhkan 

dari wawancara tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan cara 

bertanya secara langsung kepada informan yaitu para pelaku kesenian 

Lamut, dalam mewawancarai peneliti menggukan alat bantu yaitu seperti 

perekam suara (recorder) untuk memudahkan peneliti nantinya dalam 

menstranskripkan hasil wawancara sekaligus meminimalisir adanya 

kesalahan peneliti dalam menulis jawaban hasil wawancara dari informan. 

2. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai penunjang dan pelengkap dari 

wawancara, sehingga menjadikan informasi yang peneliti dapatkan lebih 

lengkap dan mendukung. Dokumentasi ini terdiri dari buku-buku tentang 

Lamut, rekaman pementasan Lamut, dan lain sebagainya, seperti: copyan 

pakem (lirik) Lamut, file foto-foto dan lain-lain. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2009, 246). Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai 

penelitian hasil akhir. Model analisis Miles dan Huberman diantaranya sebagai 

berikut : 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Proses analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari 

data, dikumpulkan, kemudian dikoleksi. Peneliti mencari data-data dari 

berbagai sumber yang berhubungan dengan peranan kesenian tradisional 

sebagai media komunikasi dakwah. Dalam proses pengumpulan data ini 

peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Membuat catatan yang dimaksudkan adalah gagasan-gagasan atau 

ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang 

ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang 

satu kalimat, satu paragraph atau beberapa paragraph. Kemudian yang 

terakhir peneliti harus menyusun konsep-konsep serta penjelasan 

berkenaan dengan tema, pola, kelompok yang bersangkutan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang 

dianalis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam 

penentuan kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa 

bertumpuknya, maka penyajian data pada umumnya sangat membantu 

dalam proses analisis. 

4. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusion) 

Langkah yang terakhir adalah penarikan dan pengujian kesimpulan, yakni 

peneliti akan menyajikan data dengan uraian singkat, bagan, hubungan 
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antar kategori. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, 

mempertajam atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang dibuat 

untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi ilmiah mengenai 

gejala atau realities yang diteliti. 

Bagan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dengan 

skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data : model interactive (Miles dan Huberman, 1992) 

 

3.9. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai 

keabsahan data. Teknik triangulasi adalah teknik penarikan keabsahan data 

dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan penyelesaian atau sebagai pembanding terhadap data yang suda ada. 

Dimana dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Artinya 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu sumber 

Data Collection Data Display 

Data Reduction Drawing and 
Verifying 

Conclusion 
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi,

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan tinggi, orang yang

berada dan orang yang berada dalam pemerintahan,

5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan

(Moleong, 2002: 78).

Dari kelima hal tersebut peneliti menggunakan metode membandingkan 

data hasil penelitian yaitu data wawancara dengan dokumentasi. 


