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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai desain, 

pendekatan dan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian, 

dalam hal ini termasuk metode pengambilan data dan uji keabsahan data. 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain 

penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam 

mengenai kesurupan yang dialami oleh penari Lengger yang ada di 

Wonosobo. Selain itu, desain penelitian kualitatif ini memberi 

kesempatan untuk menggali informasi secara lebih mendetail sehingga 

fenomena yang terungkap akan lebih jelas lagi, karena penelitian ini 

mampu menggali lebih dalam mengenai pengalaman subyek, bukan 

untuk menggeneralisasi, melainkan untuk membuat ekstrapolasi 

(Alsa,2011, hal. 29). 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1995, hal. 4) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai “suatu prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati”. Menurut Banister, dkk dalam Alsa (2011, 

hal. 30), penelitian dapat didefinisikan sebagai “suatu cara sederhana, 

sangat longgar, yaitu suatu penelitian interpretatif terhadap suatu 

masalah di mana peneliti merupakan sentral dari pengertian dan 
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pemaknaan yang dibuat mengenai masalah itu”. Jadi bila disimpulkan, 

penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengamati, memahami dan 

membentuk sebuah interpretasi atas realitas yang ada, serta memberi 

nilai terhadap realitas yang sudah dibentuk. 

Metode penelitian kualitatif mementingkan kontak langsung 

dengan subyek dikarenakan peneliti membutuhkan setting alamiah dan 

kelancaran data yang diperoleh (Alsa, 2011, hal. 44). Penelitian kualitatif 

juga menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena 

yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2013, hal. 5). 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis karena 

ingin mengangkat tentang fenomena kesurupan yang sudah lekat di 

dalam Tari Lengger. Dengan bantuan fenomenologi yang merupakan 

pendekatan filosofis, diharapkan peneliti mampu mengungkap 

pengalaman penari Lengger lebih dalam lagi. 

Karakteristik dalam pendekatan fenomenologis adalah 1) tidak 

berasumsi mengenai hal-hal yang berarti bagi subyek yang diteliti, 2) 

memulai penelitiannya dengan keheningan agar mudah menangkap apa 

yang ingin diteliti, 3) menekankan pada aspek subyektif perilaku 

manusia, sehingga dapat mampu masuk ke dalam dunia konseptual 

subyek agar mampu memahami makna dari data yang didapat, 4) 

mempercayai bahwa banyak cara dapat dipakai untuk memahami dan 

menafsirkan hubungan interaksi dalam kehidupan manusia, 5) 
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memahami subyek dengan cara melihatnya dari sudut pandang subyek 

sendiri (Alsa, 2011, hal. 33). 

B. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini, subyek yang digunakan adalah penari 

Lengger. Subyek yang dipilih adalah pria dan wanita berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Penari Lengger aktif. 

2. Sudah berkecimpung di dunia Tari Lengger minimal 3 tahun. 

3. Pernah mengalami atau menangani kesurupan saat Pagelaran Tari 

Lengger. 

 

C. Tema Yang Diungkap 

1. Simbol-simbol dalam kebudayaan 

 Sejauh mana simbol-simbol di dalam kebudayaan berpengaruh 

kepada penari yang mengalami kesurupan. Simbol-simbol ini dapat 

berupa dupa, mantra dan lain sebagainya. 

2. Pengalaman ketika menuju ke dalam keadaan kesurupan 

 Peneliti ingin mengungkap pengalaman Penari Lengger ketika akan 

mengalami kesurupan. Apa saja yang terjadi pada saat “makhluk 

halus” akan merasuk ke dalam tubuh seseorang. 

3. Pengalaman setelah kesurupan 

 Apa saja yang terjadi setelah kesurupan dan bagaimana kehidupan 

setelah kesurupan. Apakah baik-baik saja atau bermasalah dengan 

masyarakat sekitar. 
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4. Motivasi 

 Apa yang menjadikan “motor” bagi para penari untuk mau 

menarikan Tari Lengger. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan 

sebagai metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini, 

sedang observasi dan dokumentasi sebagai metode pelengkap. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data berupa 

tanya jawab antara peneliti sebagai interviewer dengan subyek 

sebagai interviewee untuk mengungkap data tertentu yang tidak 

dapat diperoleh lewat observasi (Moleong, 1995, hal. 135; 

Alwasilah, 2003, hal. 154).  

Lebih jauh lagi Lincoln dan Guba dalam Moleong (1995, hal. 

135) menjelaskan bahwa wawancara memiliki maksud antara lain 

untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai 

yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan 

sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperloeh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi). 
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Dalam penelitian kali ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi-terstruktur dan wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka berarti subyek mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengerti apa tujuan dari wawancara tersebut 

(Moleong, 1995, hal. 137). 

Wawancara semi-terstruktur memiliki pedoman yang mengacu 

pada tema sentral karena pada hakikatnya, pertanyaan yang diajukan 

untuk mencari jawaban terhadap hipotesis, sehingga peneliti dapat 

menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diterima bersifat 

fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi serta alur pembicaraan 

tetapi tidak lepas dari tema wawancara dan masih bisa dikontrol oleh 

peneliti (Herdiansyah, 2011, hal.123; Moleong, 1995, hal. 138). 

Wawancara yang dilakukan untuk mengungkap : 

a. Hal-hal yang dipersiapkan sebelum menari Lengger. 

b. Keyakinan yang dimiliki subyek bahwa kesurupan dapat 

terjadi di dalam Tari Lengger. 

c. Pengalaman kesurupan yang dialami subyek. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi subyek sehingga mampu 

mengalami kesurupan. 

e. Perasaan subyek pasca kesurupan. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan membantu peneliti 

mengoptimalkan kempampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, 

perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya (Moleong, 
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1995, hal. 126). Pengamatan membantu peneliti untuk lebih 

memahami bagaimana situasi yang terjadi di dalam lingkungan 

penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti mampu memberikan 

catatan deskriptif mengenai perilaku yang dapat dikontrol, diprediksi 

dan dijelaskan pada individu atau group di dalam suatu setting 

tertentu yang spesifik (Goodwin, 2010, hal. 452). 

Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk menunjang 

dan melengkapi data yang sudah ada. Sesuai dengan teori dari 

Junker, peneliti di sini menggunakan metode observasi non-

partisipan, di mana peneliti tidak sepenuhnya masuk dan melebur di 

dalam setting lingkungan subyek, namun masih dapat melakukan 

pengamatan sehingga ada kemungkinan beberapa data masih 

dirahasiakan oleh subyek (Moleong, 1995, hal. 127). 

Observasi dilakukan untuk mengungkap : 

a. Kesan umum subyek. 

b. Ekspresi subyek selama wawancara. 

c. Lingkungan tempat tinggal subyek. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Untuk melihat validitas dan reliabilitas di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa teknik, yakni : 

1. Triangulasi 

Triangulasi merujuk pada dua konsep yakni dimensionalitas melalui 

sudut pandang yang jamak dan stabilitas (Alwasilah, 2003, hal. 176). 

Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan 
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memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data yang sudah ada 

(Moleong, 1995, hal. 178). Denzin dalam Moleong menjelaskan 

bahwa terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori 

(Moleong, 1995, hal. 178).  

  Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek lagi derajat kepercayaan dari data yang sudah diberikan 

oleh subyek melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif (Moleong, 1995, hal. 178; Hamidi, 2004, hal. 83). Denzin 

dalam Herdiansyah menyatakan bahwa triangulasi teori berarti 

melakukan teknik pengecekan kepercayaan data dengan 

menggunakan lebih dari satu teori atau beberapa perspektif untuk 

menginterpretasi sejumlah data (Herdiansyah, 2011, hal. 201). 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk teliti dan rinci 

dalam melakukan pengamatan sehingga mampu untuk ditelaah dan 

dipahami dengan baik (Moleong, 1995, hal. 177). 

3. Perpanjangan Keikutsertaan. 

Perpanjangan keikutsertaan dari peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan yang dikumpulkan. Perpanjangan 
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keikutsertaan juga berguna untuk membantu peneliti untuk 

mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori 

data yang didapatkan (Moleong, 1995, hal. 176). 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar (Moleong, 1995, hal. 103). Creswell  menjelaskan bahwa analisis 

data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan 

proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan naratif lainnya, 

untuk selanjutnya direduksi ke dalam bentuk matriks, kemudian 

memberikan koding, yang pada akhirnya data dapat disajikan dalam 

bentuk pola atau gambar, tabel, atau diskusi (Herdiansyah, 2011, hal. 

161). Pada penelitian ini sendiri, langkah-langkah analisisnya adalah : 

 

1. Mengumpulkan data yang sudah didapat dari berbagai sumber. 

2. Melakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman yang di 

dalamnya tetap memuat inti, proses dan pernyataan-pernyataan 

penting (abstraksi). 

3. Menyusun rangkuman ke dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorisasikan untuk membuat koding. 

4. Mengakadan pemeriksaan keabsahan data. 

5. Menafsirkan data dan mengolahnya. 

 


