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  BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis 

dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek 

(bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsudin 2007: 13). Dalam kaidah ilmiah, 

metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode 

penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Hamid, 2011:40). 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditepuh sehubungan 

dengan penelitian  yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 

sistematis. ( Hasan dan M. Iqbal, 2002 : 21).  Pengertian Metode 

Penelitian menurut Sugiyono (2008 : 4), menyatakan bahwa metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.  

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi. Studi etnografi 

merupakan salah satu dari lima tradisi kualitatif (Creswell, 1998:65), 

yaitu biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi 
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kasus. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian alamiah (naturalistic) 

(Moleong:1995), naturalistic inquiry (Lincoln dan Guba:1985), atau 

qualitative inquiry (Creswell : 1998). 

Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau system 

kelompok sosial dan mempelajari prilaku, kebiasaan, dan cara hidup. 

Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai 

proses etnografi melipbatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap 

suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat 

dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu 

dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna 

dari setiap perilaku, bahasa dan interaksi dalam setiap kelompok 

(Spradley, james P. 1997).  

Hasil akhir penelitian konprehensif etnografi adalah suatu naratif 

deskriftif yang bersifat menyeluruh disertai interpretasi yang 

menginterpretasikan seluruh aspek-aspek kehidupan tersebut. Sesuai 

dengan karakter tersebut peneliti ini berusaha mendapatkan informasi 

yang selengkap mungkin mengenai upacara adat seren taun di Kelurahan 

Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.  

Penulisan ini peneliti langsung berinteraksi dengan masyarakat 

Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan sehingga segala permasalahan 

yang terkait dengan budaya masyarakat setempat dapat diketahui, 

dipahami oleh peneliti secara jelas. Ciri yang ditampilkan dalam 

penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan Denzin dan Lincoln 
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(Herdiansyah, 2010:75) mengemukakan ciri-ciri etnografi sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Lebih menekankan kepada upaya eksplorasi terhadap hakikat atau 

sifat dasar fenomena sosial tertentu, bukan melakukan pengujian 

hipotesis atas fenomena tersebut. 

2. Lebih menekankan bekerja dengan data tak terstuktur atau dengan 

kata lain, data yang belum dirumuskan dalam bentuk kode 

seperangkat kategori yang masih menerima peluang bagi analisis 

tertentu. 

3. Penelitian terhadap sejumlah kecil kasus, hanya satu kasus secara 

detail. 

4. Menganalisis data yang meliputi interpretasi makna dan fungsi 

berbagai tindakan manusia secara eksplisit sebagai sebuah produk 

yang secara umum mengambil bentuk-bentuk deskripsi dan 

penjelasan verbal tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan 

kuantifikasi dan statistik. 

 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan 

alam yang harus dicari yang dikumpulkan oleh pengkaji sesuai dengan 

masalah yang dikaji. Data merupakan bahan yang sesuai untuk memberi 

jawaban terhadap masalah yang dikaji. Sumber data dalam kajian ini 

menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder 

(Afifudin dan Sabeni. 2009:117). 

1. Data Primer 

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya yang diolah 

sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer 

dapat dibentuk oleh opini informan secara individual atau kelompok, 

dan hasil observasi terhadap karakteristik kelompok dan hasil 

observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan 
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hasil pengujian tertentu. Dalam metode ini peneliti menggunakan 

metode survey meliputi wawancara dan observasi. 

2. Data Skunder  

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (hasil dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data skunder antara lain 

berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu 

yang dipublikasikan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena 

dalam lapangan penelitian, banyak gejala yang menyangkut tempat, 

pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita 

teliti semua. Maka untuk menentukan pilihan penelitian harus membuat 

batasan yang dinamakan fokus penelitian.  

Suatu penelitian kualitatif diperlukan adanya fokus penelitian supaya 

tidak melebar atau dari masalah yang akan  diteliti. Fokus juga bisa di 

artikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang terkait 

dengan situai sosial. Pembatasan masalah dan topik dalam penelitian 

kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensii dan 

feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan 

tenaga, dana dan waktu suatu masalah di katakan penting apabila 

masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian akan semakin 
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menimbulkan masalah baru (Sugiyono, 2007:34). Fokus penelitian ini 

adalah Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Upacara Adat 

Seren Taun di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten 

Kuningan. 

D. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah peneliti mengadakan penelitian untuk mencari 

data, dalam menyusun skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut :  

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Memilih lapangan dengan melihat kondisi Paseban Tri Panca 

Tunggal di Kelurahan Cigugur. 

b. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuain dengan 

situasi Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Mengadakan observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara 

adat seren taun tersebut 

b. Beberapa informan untuk memperoleh data 

c. Memasuki lapangan, dengan mengamati proses seren taun dengan 

mengamati berbagai fenomena upacara adat dan wawancara 

dengan beberapa pihak yang bersangkutan. 

d. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

e. Penyusunan laporan penelitian, berdasarkan hasil data yang 

diperoleh 
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3. Tahap Analisi Data 

Tahapan analisis data dalam penelitian ini melakukan serangkaian 

proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang 

telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses 

triangulasi data dan diperbandingkan dengan teori kepustakaan. 

Tahap analisis data dilakukan selama bulan Oktober 2017-April 2018. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan Ahmad Tanzeh (2009:57). 

Dalam penelitian aspek validitas, reliabilitas, obyektifitas dan konsisten 

data merupakan aspek yang sangat diperlukan karena kegiatan penelitian 

adalah kegiatan Ilmiah.  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitiannya, karena tujuan utama dari pentelitian adalah 

memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. 

Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah dasar semua Ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan 
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dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, 

sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) 

maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi 

dengan jelas. (Nasution dalam Sugiyono, 2010:226). 

b. Wawancara  

Mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik 

wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam 

bentuk yang disebut dengan wawancara mendalam. Teknik 

wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian 

kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara 

adalah untuk bisa menyajikan kontruksi saat sekarang dalam suatu 

konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, 

motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan 

untuk mengkontruksikan beragam hal (Sutupo, 2006:68). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal\hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2007:137). 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam teknik pengumpuln 

data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-
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dokumen, buku, surat kabar yang berkaitan dengan pelestarian nilai-

nilai kearifan lokal melalui upacara adat seren taun di kelurahan 

cigugur kecamatan cigugur kabupaten kuningan pada tahun 1982-

2014. 

F. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. 

Validasi terhadap peneliti meliputi; pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun 

logikanya (Sugiono, 2009:305). 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Sugiono, 

2009:306). 

Peneliti sebagai instrument atau alat penelitian karena mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus 

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi 

penelitian. 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data. 
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3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu 

instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap 

keseluruhan situasi kecuali manusia. 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dpahami 

dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu 

sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita 

5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisia data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan 

segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis 

yang timbul seketika. 

6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan 

menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, 

perubahan, perbaikan atau perlakuan. (Sugiono 2009:308). 

penulis juga menggunakan  instrumen pedoman wawancara. 

Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara 

yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya 

jawab dengan para responden. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan 

terbuka, tidak terstruktur ketat, tatapi dengan pernyataan yang semakin 

terfokus dan mengarah pada keadalaman informasi. 

Pedoman wawancara dibuat dengan struktur sebagai berikut : 

1. Data Identitas Narasumber atau Responden 

2. Daftar Pertanyaan 
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Sistem kartu dianggap penulis lebih efektif digunakan dalam 

penelitian ini, karena setiap data yang diperoleh, dicatat dalam lembar 

lembar kartu dengan mencantumkan identitas buku atau sumber. Format 

sistem kartu itu sebagai berikut : 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sinestesa, menyusun 

kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triansgulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada 

umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan 

belum ada polanya yang jelas.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kulaitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya tidak jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk 

itu maka perlu secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal, yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengalaman data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penyajian data kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart  dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

3. Conclusion Drawing Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di 
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dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitan kualitatif  masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan.  

H. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama  6 bulan dimulai 

dari awal bulan Oktober sampai pada bulan April 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

a. Waktu Penelitian 

Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

Okt 

2017 

Nov 

2017 

Des 

2017 

Jan 

2018 

Feb 

2018 

Mar 

2018 

Apr 

2018 

Mei 

2018 

1 Pengajuan Judul         

2 Pembuatan 

Proposal Penelitian 

        

3 Seminar Proposal 

Penelitian 

        

4 Mengurus surat 

perizinan 

        

5 Melakukan 

Observasi 

        

6 Bimbingan BAB I, 

II dan III 

        

7 Bimbingan BAB IV 

dan V 

        

8 Keseluruhan         

9 Sidang Skripsi         

 

b. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Paseban Tri Panca Tunggal 

Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan, dan 

dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang mempunyai sumber 

pendukung dalam permasalahan yang dibahas. 

 

 


