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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif.Menurut Sugiyono (2011:8), pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang sifatnya naturalistik karena pada dasarnya dalam 

pendekatan ini proses penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. 

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif tersebut, karena dalam proses 

penelitian ini peneliti melakukan dengan kondisi penelitian yang alami tanpa 

ada settingan apapun. 

Adapun prinsip-prinsip penelitian kualitatif sebagai berikut: 

1. “Pengalaman” merupakan cara yang terbaik untuk memahami perilaku 

sosial. 

2. Metodologi kualitatif mengacu pada strategi penelitian yang 

memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai 

masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. 

3. Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga 

mampu mengembangkan komponen-komponenketerangan analitis, 

konseptual dan kategoris dari data itu sendiri.  

4. Penelitian kualitatif mengandaikan interaksi dengan: orang yang sedang 

diteliti, pemahaman budaya subyek penelitian, termasuk nilai, 

kepercayaan, pola-pola perilaku, dan bahasa, perasaan, motif dan emosi 
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subjek penelitian, atau dengan kata lain: memasuki “jiwa dan pribadi” 

orang lain.  

5. Sebagian peneliti kualitatif menolak metode kuantitatif ilmiah (karena 

dinilai memaksakan teori yang kaku dan mengubah subyek yang ingin 

didalami oleh peneliti), namun sebagian lain menerima dan 

memanfaatkannya sejauh membantu melukiskan realitas sosial dari segi 

pandang subjek, dan bukannya dari sudut pandang pengamat. 

6. Banyak peneliti kualitatif berpendirian bahwa untuk memahami secara 

tepat perspektif orang lain, peneliti harus sesedikit mungkin melibatkan 

ide-ide atau teori-teori tentang pengukuran. Idealnya, penelitisebaiknya 

melibatkan dirinya dalam interaksi dengan subjek penelitian dan 

lingkungannya, dan membiarkan bahasa penggambaran dan kesadaran 

tentang pola-pola tingkah laku muncul dari keterlibatan yang mendalam 

dengan subjek penelitian(Chadwick, 1991: 234-239). 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe interpretatif. Tipe interpretatif 

bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu kenyataan. 

Secara umum interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai 

perilaku secara detail langsung mengobservasi (Newman, 1997: 68). 

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menafsirkan 

makna simbol-simbol komunikasi budaya dalam adat upacara pernikahan 

yang dijalankan oleh masyarakat Kel. Tanjung Palas Tengah, Kec. Tanjung 

Palas, Kab. Bulungan yang mayoritas merupakan masyarakat suku Bulungan. 
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Nantinya, peneliti menggambarkan secara utuh dalam bentuk kata-

kata dan Bahasa, dimana data yang peneliti bahas tersebut didapatkan dari 

proses penelitian dilapangan. Sedangkan dasar penelitian ini, peneliti 

menggunakan studi etnografi komunikasi. Menurut Margaret Mead dan 

Seville Troike dalam Kuswarno (2008:32) etnografi merupakan inti dari 

antropologi. Sedangkan Spradley dalam Kuswarno (2008:32) yang meletakan 

dasar-dasar antropologi modern, mengatakan bahwa kajian lapangan khas 

etnografi adalah tonggak antropologi budaya. Alasan peneliti menggunakan 

etnografi komunikasi karena untuk menggambarkan dan menggali makna dari 

simbol-simbol komunikasi budaya yang dimaknai oleh masyarakat Kel. 

Tanjung Palas Tengah. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, karena 

lokasi yang berada diluar pulau Jawa. Namun bila data yang ditemukan telah 

teruji kredibilitasnya, maka dalam waktu tiga bulan penelitian dianggap 

selesai. Penelitian ini akan dimulai pada Januari 2018 – Maret 2018. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kel. Tanjung Palas Tengah, Kec. 

Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara karena berdasarkan 

pertimbangan peneliti yaitu: Lokasi di Kec. Tanjung Palas merupakan salah 

satu daerah yang memiliki tingginya angka populasi masyarakat yang 

bersuku Bulungan. Sehingga dengan ini memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data mengenai bagaimana makna simbol komunikasi budaya 

yang terkandung didalam adat pernikahan suku Bulungan. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian ini. 

Subjek penelitian adalah seseorang yang dianggap peneliti mengetahui dan 

memiliki informasi yang diperlukan mengenai masalah yang sedang diteliti. 

Adapun subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Muslimin (2016:62) teknik ini merupakan cara 

penentuan sejumlah subjek sebelum penelitian dilaksanakan dengan 

menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan 

subjek serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing subjek yang 

akan diteliti. Teknik ini merupakan yang satuan samplingnya dipilih 

berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan 

subjek yang memiliki kriteria yang dikehendaki. 

Maka dari itu karena adanya nilai pengetahuan yang dimiliki oleh 

subjek mengenai kondisi budaya yang berkaitan dengan upacara adat 

pernikahan suku Bulungan di Kel. Tanjung Palas Tengah. Subjek itu 

memiliki segi pengalaman dan wawasan dalam proses upacara pernikahan. 

Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Orang yang memiliki garis keturunan suku Bulungan. 

2) Orang yang menggunakan prosesi pernikahan adat Bulungan, baik 

secara lengkap maupun sebagian dan bersedia memberikan informasi 

yang relevan dengan penelitian ini. 

3) Orang yang menjadi bagian dalam prosesi pernikahan adat Bulungan 

dari awal hingga akhir. 
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Seperti kriteria-kriteria subjek penelitian yang dijelaskan diatas, 

sehingga informasi identitas subjek penelitian sebagai berikut: 

No. Nama Jenis Kelamin Posisi/Status 

1. Ibu Qamariah Perempuan Sina Pengantin 

2. Ibu Pengian Puspa Perempuan Sina Pengantin 

3. Dewi Ratna Sari Perempuan Pengantin Perempuan 

4. Rusman Laki-laki Pengantin Laki-laki 

5. Arini Sandya Perempuan Pengantin Perempuan 

6. Rangga Putra Laki-laki Pengantin Laki-laki 

Tabel 3.1 Profil Subjek penelitian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan 

sebagai berikut: 

A. Wawancara 

Wawancara adalah tanya-jawab antara dua pihak yaitu 

pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau 

pendapat tentang suatu hal. Peneliti menggunakan teknik ini untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan tentang upacara tradisi pernikahan 

oleh masyarakat. Tentunya bertujuan untuk memahami sudut pandang 

narasumber, memperoleh deskripsi proses dan untuk mengetahui keadaan 

secara umum masyarakat Kel. Tanjung palas Tengah Kec. Tanjung Palas 

yang menjadi objek penelitian. 
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Dalam proses wawancara ini, peneliti mempersiapkan draft 

wawancara (pertanyaan) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan data utama 

yang selengkap-lengkapnya dari informan yang telah ditentukan oleh 

peneliti. 

B. Obsevasi non-partisipan 

Proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti melihat 

situasi penelitian tanpa berperan serta. Observasi tak berperan serta dapat 

menggunakan teropong jarak jauh untuk mengamati prilaku seseorang atau 

kelompok orang disuatu lokasi tertentu. Observasi non-partisipan ini 

sangat cocok digunakan untuk mengamati perilaku-perilaku atau kegiatan 

yang tidak memungkinkan peneliti untuk terlibat didalamnya. 

Alasan peneliti melakukan observasi non-partisipan karena waktu 

yang tidak memungkinkan dimana prosesi pernikahan berlangsung peneliti 

belum berada dilokasi penelitian. 

C. Dokumentasi 

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai penunjang dan pelengkap 

dari wawancara, sehingga menjadikan informasi yang peneliti dapatkan 

lebih lengkap dan mendukung. Dokumentasi digunakan peneliti untuk 

melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis dan gambar yang semua 

itu nanti akan memberikan informasi bgi proses penelitian. 

Adapun penggalian data peneliti diperoleh dari:   
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1. Buku-buku informasi tentang prosesi penikahan adat suku 

Bulungan. 

2. Data-data monografis Kel. Tanjung Palas Tengah. 

3. Menelaah buku-buku yang berkaitan dengan makna simbol dan 

komunikasi budaya. 

Dalam metode dokumentasi, dokumen yang telah diperoleh akan 

dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk satu hasil yang padu 

dan utuh. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dan mengkategorikannya.Teknik analasis data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis dari Miles dan 

Huberman yaitu Analisis Model Interaktif. 

 

Gambar 2 

Analisis Model Interaksi (Sugiyono, 2011: 247) 

Miles and Huberman(Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data model interaktif antara lain: 

a) Pengumpulan Data 

Proses analisis data pertama yang dilakukan adalah pengumpulan 

data yang dimulai dengan mencari data, mengumpulkan data kemudian 

dikoleksi. Dalam proses ini peneliti akan mendapatkan data yang 

dibutuhkan. 

b) Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstarksi data yang ada dalam field notes. Merupakan catatan wawancara 

dan observassi pada penelitian dan kualitatif, termasuk didalamnya 

apayang dibuat oleh orang lain yang ditemukan penelitian. Reduksi data 

dapat dilakukan dengan cara menyeleksi melalui ringkasan atau 

menggolongkannya dalam suatu pola yang jelas. 

c) Penyajian Data 

Penyajian informasi dalam bentuk kalimat yang disusun secara 

logis dan sistematis sehingga mudah dipahami.Sajian data ini harus 

mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan sebagai pernyataan 

penelitian sehingga yang tersaji adalah deskripsi mengenai kondisi yang 

menceritakan dan menunjuk permasalahan yang ada. Selain dalam bentuk 

kalimat juga berbentuk matriks, gambar, jaringan kerja table, sebagai 

pendukung narasi. 
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d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan analisis dari rangkaian 

pengolahan data berupa gejala atau kasus yang terdapat 

dilapangan.Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, 

maka perlu dilakukan verikasi untuk menghindari kesimpulan-kesimpulan 

data yang kurang jelas. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan dasar yang 

penting untuk mencapai objektifitas yang dicapai. Untuk menguji 

keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

sebagai pembanding terhadap data itu. Tentunya dianggap ideal karena 

karena pertimbangan dalam batas dan waktu. 

Dalam proses triangulasi ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber untuk menguji kreadibilats data. Pada triangulasi sumber 

sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011: 274) bahwa triangulasi 

sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh 

dari beberapa sumber. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data 

yang diperoleh dari satu sumber untuk membandingkan dengan data dari 

sumber lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data 

dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti 
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membandingkan serta mencek ulang derajat kepercayaan yang diperoleh 

melalui sumber yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


