
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Study penelitian yang akan penulis gunakan termaksud jenis penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Alasan dari sudut pandang etnografi, 

bahwa kajian ini merupakan studi dan laporan tentangng sistem nilai masyarakat 

dalam budaya tertentu (suku Tolaki). Yaitu untuk mengobservasi, memotret, 

mengungkap fakta-fakta terkait dengan pemikiran, pernyataan, prilaku, interaksi, dan 

makna  budaya dalam kaitanya dengan nilai-nilai dan aktivitas budaya masyarakat 

Tolaki dalam sudut pandang etnometika. Investigasi secara mendalam dilakukan atas 

sejumlah penomena  yang ada dan digali secara mendalam ( bentuk dan maknanya) 

dalam budaya masyarakat Tolaki.  (Spradley, 2007) 

 Etnografi adalah uraian  dan penafsiran suatu budaya atas sitem kelompok 

sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola prilaku, kebiasaan, 

dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. 

Sebagi proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu 

kelompok agar memahami suatu kelompok,  dimana dalam pengamatan tersebut 

peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau wawancara untuk 

mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan mereka satu persatu dengan 

anggota kelompok tersebut. Peneliti mempeljari arti dan makna dari priku, bahasa, 

dan interaksi dalam kelompok. (Bungin, 2007)  

 Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dijelaskan 

bahwa etnogrfi merupakan pekerjaan mendeskripsikan atau menjabarkan suatu 

budaya. Tujuan utama aktifitas tersebut adalah untuk memahami satu pandangan 



 

 

 

hidup dari sudut pandangan penduduk asli. Oleh karna itu peneliti etnografi 

melibatkan aktifitas belajar mengenai dunia orang lain yang telah belajar, melihat, 

mendengar, berbicara, berfikir dan bertindak dengan berbeda. Jadi etnografi tidak 

hanya mempelajari masyarakat tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat. 

Analisis  data dilakukan secara langsung ketika proses pengumpulan data dilakukan 

dengan memahami makna dan fungsi setiap tindakan dalam relasi Masyarakat. Data 

dan informasi yang diperoleh melalui proses investigasi atau penelusuran kasus 

langsung dianalisis tanpa menunggu data lain.  (Atkinson R.l, 1994)  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian kualitatif dengan metode etnografi ini 

dilakukan di kecematan Lalonggasumeeto khususnya tiga desa daerah yang  ada di 

kecematan tersebut. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yakni dilakukan 

selama tiga bulan terhitung setelah pelaksanaan seminar proposal.  

3.3  Sumber Data 

3.3.1 Informan 

 Pemilihan informan dalam penelitian etnografi ini didasarkan pada 

pandangan Spradley (2007: 65-77) yang mengemukakan bahwa ada lima 

persyaratan minimal untuk memilih informan yang baik, yakni; 

enkulturasipenuh, keterlibatan langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, 

waktu yang cukup dan non analitis. Kelima persyaratan ini dapat 

dikembangkan dalam rangka untuk mencari informasi yang benar-benar 

objektif. Informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang di pandang dekat 

dan memahami suasana budaya yang berhubungan dengan nilai-nilai 

budayamasyarakat Tolaki 



 

 

 

3.3.2.  Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat pada latar penelitian 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian dan aktor-aktor yang diamati sebagai sasaran peneltian. Dengan 

demikian subjek dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang dikelompokkan 

sebagai informan, yakni: tokoh adat masyarakat sekitar yang memahami 

budaya/adat istiadat Tolaki. Objek penelitian ini merupakan hal yang menjadi 

titik perhatian yangdipelajari dan direfleksi peneliti. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif model etnografi ini 

mengacu pada langkah-langkah etnografi Spradley, yaitu wawancara, (interview), 

dokumentasi (documentation), dan catatan lapangan. Berikut ini akan dikemukakan 

teknik pengumpulan data peneltian tentang nilai-nilai budaya Sasak dalam perspektif 

etnomatematika yaitu 

3.4.1 Wawancara  

  Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi langsung 

dari subyek atau data sumber data yakni budayawan, tokoh adat, dan 

masyarakat, Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pendapat, 

pemahaman, konsep, pemikiran, serta praktik pelaksanaan dalam 

masyarakat. Pertanyaan yang dibuat peneliti terkait dengan pengetahuan dan 

pemahaman dari semua subyek sesuai dengan bidang masing-masing. 

Pertanyaan-pertanyaan ini disusun melalui kajian yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara etnografis dengan informan 

dansubyek penelitian, yakni percakapan, intraksi yang harmonis yang di 



 

 

 

dalamnya peneliti secara perlahan memasukkan beberapa unsur baru guna 

membantu informan memberikan jawaban sebagai informan. Dalam proses 

wawancara, peneliti mengacu pada tiga tujuan etnografis yang terpenting 

yaitu: Tujuan yang pertama ekplisit Percakapan cendrung bersifat lebih 

formal, agar tidak lari dari arah dan tujuan pembicaraan. Etnografer secara 

perlahan-lahan mengontrol pembicaraan dengan cara mengarahkan 

pembicaraan itu kearah jalur-jalur yang mengarah pada temuan pengetahuan 

budaya informan. Deretan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 

mengacu pada pertanyaan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan lain yang 

mendukung temuan makna budaya. Tujuan kedua Penjelasan etnografis 

Mulai pertemuan pertama sampai wawancara terakhir, etnografer secara 

berulang-ulang memberikan penjelasan kepada informan agar membantu 

informan menjelaskan pandangannya terhadap budaya yang bersangkutan 

dan agar didapatkan penjelasan yang berfokus pada temuan budaya. 

Pertanyaan etnografis Pertanyaan etnografis merupakan deretan pertanyaan 

yang terdiri dari beberapa tipe, yakni: pertanyaan deskriptif, dimaksudkan 

untukmendorong informan agar menceritakan suatu lingkup budaya 

tertentu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai budaya Sasak dalam sudut 

pandang etnomatematika. Sehingga dapat membuat informan menceritakan 

secara detail;  pertanyaan struktural; merupakan pertanyaan yang digunakan 

untuk mengungkap bagian-bagian kategori-kategori yang disampaikan 

informan; dan pertanyaan kontras; merupakan pertanyaan yang diajukan 

untuk mengetahui dan memperoleh perbedan diantara berbagai istilah. 

3.4.2 Dokumentasi 



 

 

 

 Studi dokumen adalah pelengkap penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif motode etnografi, dalam hal ini 

berkaitan dengan informasi yang didapatkan untuk mendukung data 

etnografi, seperti foto-foto terkait dengan aktivitas dan artefak-artefak 

budaya yang ada di suku Tolaki 

3.4.3 Catatan Lapangan/Catatan etnografis 

 Catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam, gambar, 

artefak, dan benda-benda lain yang dapat menjadi data dan 

mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari. 

3.5 Analisis Data 

 komponen, dan penemuan tema budaya merupakan tahapan identifikasi 

dalam penyederhanaan fokus. Untuk menemukan makna budaya, peneliti melakukan 

beberapa cara yang didasarkan pada analisis data etnografy yang terdiri dari empat 

tahapan analisis, sebagai berikut 

3.5.1 Analisis Domain 

 Prosedur analisis domain merupakan analisis awal yang 

digunakanuntuk menemukan domain-domain budaya yang saling berkaitan, 

setiap kebudayaan memiliki sekian banyak istilah pencakup dan bahkan yang 

tercakup. Nama–nama benda, peristiwa, kualitas,proses,serta tindakan 

membentuk kata-kata yang ada di dalam suatu kamus khusus 

3.5.2 Analisis taksonomi 

 Setelah pengajuan pertanyaan-pertanyaan deskriptif maupun 

struktural, peneliti telah mendapatkan suatu bangunan informasi budaya yang 

berkembang. Dalam kombinasinya dengan analisis domain. Pertanyaan-



 

 

 

pertanyaan ini mulai mengungkapkan sistem makna suasana budaya didalam 

istilah-istilahnya itu sendiri yang ditemukan. 

3.5.3 Analisis Komponen 

 Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistemik berbagai 

komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Dengan 

kata lain, analisis komponen meliputi keseluruhan pencarian berbagai 

kontras, pemilihan berbagai kontras, pengelompokannya sebagai dimensi 

kontras, dan memasukkan semua informan ini ke dalam suatu paradigma. 

Analisis komponen mencakup pula membuktikan informasi dari informan 

dan mengisi informasi yang kurang. 

3.5.4 Analisis Tema 

 Tema budaya bisa bsersifat tersurat dan tersirat, berulang dalam 

sejumlah domain dan berperan sebagai suatu hubungan diantara berbagai 

subsistem makna budaya yang diteliti. Salah satu cara yang dilakukan yakni 

membuat inventarisasi budaya. Peneliti membuat inventarisasi budaya untuk 

meninjau kembali terhadap hal-hal yang telah dimiliki atau dikumpulkan, 

menunjukkan kesenjangan dalam data, serta membantu dalam melaksanakan 

peleburan secara lebih mendalam yang amat dibutuhkan dalam menemukan 

tema-tema budaya. 

3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data yang 



 

 

 

digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu yaitu: 

3.6.1 triangulasi sumber, dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

3.6.2 Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

3.6.3 Triangulasi waktu Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, 

cara ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan 

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.  (Bachri, 2010) 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan ketiga macam 

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan diatas, agar data yang 

diperoleh valid. 
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