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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seperti yang disebut dalam 

Machmud
17

 metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang berupaya untuk 

membuat penggambaran, pemaparan, menggali secara utuh, menyeluruh dan 

mendalam tentang fenomena sosial yang dikaji sehingga diperoleh penemuan 

berupa pemahaman, penjelasan dan makna. Pemilihan pendekatan kualitatif juga 

didasari  oleh alasan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel sehingga 

memudahkan peneliti untuk menggunakan metode yang sesuai dengan fenomena 

khusus dari penelitian. Moleong
18 

mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Pendapat tersebut menguatkan 

peneliti bahwa pendekatan kualitatif lebih tepat untuk penelitian mengenai makna 

buwuh. 

Secara khusus penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. 

Metode kualitatif fenomenologis berusaha untuk memahami individu atau 

kehidupan, atau pengalaman seseorang melalui persepsi mereka.  

 

 

17. Machmud, Muslimin. Komunikasi Tradisional: Pesan Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Selatan 

Melalui Berbagai Media Warisan.(Yogyakarta:Buku Litera .2011), hlm.16  

18. Wisadirana, Darsono. Metode Penelititan & Pedoman Penulisan Skripsi untuk Ilmu Komunikasi (Malang: 

Umm Press. 2005), hlm 11 
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Seperti disebutkan oleh giorgi dan giorgi, studi fenomenologi adalah studi 

yang dialami oleh manusia dan berguna untuk melakukan klarifikasi terhadap 

situasi yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari – hari.
19

Prinsip dasar dari 

fenomenologi secara ringkas telah dirumuskan oleh Deetz. Pertama, pengetahuan 

merupakan sesuatu yang disadari, bukan kesimpulan dari pengalaman namun 

ditemukan langsung dalam pengalaman yang disadari. Kedua, makna dari suatu 

hal tergantung dari bagaimana orang menjalin hubungan dengan hal tersebut dan 

akan menentukan makna bagi orang tersebut. Ketiga, bahasa merupakan sarana 

pemaknaan, yaitu orang memberikan makna sesuai apa yang dialaminya melalui 

bahasa.
20

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

 

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif seperti yang 

disebutkan oleh Jalaluddin Rachmad, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. Penelitian ini tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis dan membuat prediksi.
21

 

Dasar dari penelitian ini adalah survey tentang peran makna buwuh pada 

masyarakat pendatang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan. 

 

19. Lisya Chairani dan M.A Subandi.Psikologi Santri Penghafal Alquran, Peranan Regulasi Dini 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010), hlm.52 

20. Deetz (dikutip oleh machmud, muslimin 2011:19) 

21. Rachmat Jalaluddin. 2007, Metode penelitian komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

hlm.24 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada rentan waktu 1 agustus - 26 

Desember 2015, pemilihan waktu penelitian tidak terikat dikarenakan sifat objek 

penelitian adalah jangka panjang maka dari itu penelitian bisa saja tidak sesuai 

dengan waktu yang diperkirakan.  

Tempat yang akan menjadi objek penelitian adalah Desa Bulu Gunung 

kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Peneliti memilih tempat penelitian ini 

dikarenakan faktor geografis yang memudahkan peneliti untuk meneliti dan juga 

untuk mendapatkan hasil yang objektif dan benar-benar sesuai fakta lapangan. 

 

D. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah masyarakat pendatang yang ada di Desa 

Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Kriteria subjek penelitan 

sebagai berikut: 

a. Warga Desa Bulugunung bukan penduduk asli (Diutamakan luar jawa) 

b. Pernah melakukan buwuh 

c. Lama tinggal lebih dari satu tahun 

d. Memiliki tempat tinggal tetap  

Teknik penetapan jumlah penelitian menggunakan metode Snowball sampling. 

Snowball sampling adalah teknik yang mendapatkan informan melalui satu orang 

lalu pada gilirannya nanti akan direkomendasikan kepada informan lain. Seperti 

yang dikatakan Burgess (1984), prosedur sampling bola salju bergantung terutama 

kepada perkenalan pribadi yang menghubungkan peniliti kepada informan yang 

pada gilirannya menghubungkannya kepada informan – informan berikutnya.
22 
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E. Metode Pengumpulan data 

 

Menurut Pawito, dalam paradigma penelitian kualitatif, instrumen utama 

pengumpulan data adalah penelitian itu sendiri, sedangkan metode pengumpulan 

data yang relevan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
23

 Ketiga metode 

pengumpulan data diatas akan dilakukan peneliti guna mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yaitu dengan 

wawancara yang nantinya diharapkan informasi dan keterangan yang 

diperoleh langsung dari subjek secara tatap muka dan bercakap – cakap 

mampu untuk menjawab pertanyaan pertanyaan semi-terstruktur yang 

diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara bebas tapi terarah 

dengan tetap pada permasalahan yang diajukan. Peneliti bisa melakukan 

improvisasi pertanyaan agar tidak terkesan kaku dan informasi yang keluar 

dari subjek menarik tanpa diduga sebelumnya. Peneliti akan berusaha 

bersifat netral. Netral disini adalah sikap tidak memberikan reaksi terhadap 

jawaban baik berupa gerak gerik maupun sugesti. 

2. Observasi 

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak bisa 

didapat dengan metode wawancara dan dokumentasi seperti pengamatan 

situasi,  kondisi, atau aktivitas yang berhubungan dengan  buwuh diacara 

pernikahan. 

22. Burgess (dikutip oleh deddy mulyana 2013: 142) 

23. Pawito (dikutip oleh Machmud,Muslimin 2011:23) 
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Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendatangi acara yang 

mungkin akan terjadi selama proses penelitian. Peneliti akan mencatat 

secara detail (situasi, kondisi, aktivitas yang berhubungan dengan buwuh 

pada acara pernikahan tersebut). Peneliti mengupayakan membuat 

rekaman dan catatan kecil agar tidak kehilangan informasi dan tetap pada 

fokus penelitian. 

3. Dokumentasi 

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh 

informasi tambahan dari berbagai dokumen yang tersedia dan relevan 

seperti foto, naskah teks, catatan nama orang yang melakukan buwuh. 

F. Teknik Analisis Data 

Dasar analisis yang dilakukan peneliti adalah pendekatan fenomenologi 

berkaitan dengan makna budaya buwuh dikalangan masyarakat pendatang. Untuk 

keperluan ini maka peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Haberman yang mana data kualitatif dilakukan 

secara terus menerus dengan tuntas hingga datanya jenuh. Alasan peneliti 

menggunakan teknik analisis  yang dikembangkan Miles dan Haberman ini adalah 

karena model inilah yang dirasa memudahkan untuk penelitian fenomenologi. 
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(Gambar 3.1. Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman)
24 

 

 

 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data mentah dan belum bermakna dilapangan 

(data pendukung tentang buwuh pada masyarakat pendatang) yang 

dilakukan pada periode tertentu, hingga data dirasa cukup. 

2. Reduksi Data 

Proses peng-editan, pengelompokan, menyusun kode dan catatan – 

catatan, menyusun rancangan terkait dengan tema, kelompok serta pola 

– pola data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambar yang terpola dan memudahkan peneliti untuk analisis data 

lebih lanjut. 

 

 

 

 

24. Analisis Data Miles dan Huberman yang dikutip dalam Muslimin Machmud 2011:25-26 
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3. Penyajian Data 

Merupakan kegiatan yang dijalankan dengan mengelompokkan data. 

Peneliti menghubungkan kelompok data satu dengan kelompok data 

yang lain sehingga data yang sebelumnya tidak jelas polanya menjadi 

satu kesatuan yang memudahkan peneliti untuk melakukan analisis 

data. 

4. Penarikan/pengujian kesimpulan 

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah 

sesuai bukti kuat yang mendukung ataupun memperlemahnya. Apabila 

kesimpulan di awal penelitian ditemukan bukti valid, konsisten dan 

mantap maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kredibel. Akan 

tetapi bila sebaliknya maka harus meng - cross check lagi di 

pengumpulan data. 

G. Uji Keabsahan Data 

Adapun uji keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber atau 

sering juga disebut triangulasi data, peneliti berupaya mendapatkan data yang 

berkenaan dengan persoalan serupa yang lainnya (data diperoleh dari berbagai 

informan). Hal ini berarti peneliti telah membandingkan data yang diperoleh dari 

sumber dengan sumber lainnya yang nantinya sampailah pada suatu kesimpulan 

apakah data yang diperoleh konsisten atau sebaliknya. 

 

 

 

   

  

 

 


