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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN KUALITATIF 

Kerangka berpikir dibutuhkan untuk mendasari sebuah penelitian. 

Penelitian dengan metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hal 

ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa suatu peristiwa mempunyai 

makna atau arti tertentu yang tidak diungkap dengan angka-angka secara 

kuantitatif. Pemahaman sangat diperlukan untuk menggali aspek 

subyektif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002, h. 3) mengatakan 

bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

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

perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada individu dan 

lingkungannya secara holistik (menyeluruh).  

Penelitian mengenai Intensi mengikuti upacara tradisional 

ruwatan pada orang Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

mengikuti ruwatan pada orang Jawa dilaksanakan dalam lingkup ilmiah. 

Dalam lingkup ilmiah ini, menurut Moleong (2002, h. 9) seorang 

peneliti dengan menggunakan metode kualitatif, berusaha memahami 

arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi 

tertentu. Pada penelitian ini, masalah yang akan diungkap adalah 

masalah pribadi seseorang maka diperlukan metode deskriptif yang 

mampu menelaah secara mendalam permasalahan pokok penelitian. 

Salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial adalah studi 

kasus. Menurut (Yin, 2004, h. 4) studi kasus memungkinkan untuk 
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mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-

peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang dan 

perubahan lingkungan sosial. Studi kasus lebih dikehendaki untuk 

melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan tidak dapat dimanipulasi (Yin, 2004, h. 12).  

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan studi kasus, karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui secara lebih mendalam intensi mengikuti upacara tradisional 

ruwatan pada orang Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

mengikuti ruwatan pada orang Jawa. 

 

B. SUBYEK PENELITIAN 

Menurut Bungin (2002, h. 206) subyek penelitian adalah 

seseorang/responden penelitian yang berfungsi sebagai penjaring 

informasi dan data sebanyak-banyaknya yang bermanfaat bagi bahan 

analisis. Subyek penelitian ini perlu ditentukan terlebih dahulu agar 

peneliti dapat secara langsung mengumpulkan data dan informasi di 

lapangan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah orang  Jawa dengan karakteristik: 

1. Akan mengikuti upacara tradisional ruwatan 

2. Minimal berusia 21 tahun 

3. Berdomisili di wilayah Pemerintahan Kota Semarang.  
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C. TEKNIK PENGAMBILAN SUBYEK 

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pengambilan subyek dilakukan secara 

bertujuan dipilih mengikuti kriteria tertentu atau tidak diambil secara 

acak (Moleong, 2002, h. 165). Hal ini dikarenakan peneliti memilih 

subyek penelitian menurut pertimbangan-pertimbangan dalam tujuan 

penelitian.    

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara sebagai metode utama dan observasi.  

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan 

adalah metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2002, h. 138). 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk 

mengungkap intensi mengikuti upacara tradisional ruwatan pada 

orang Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi mengikuti 

ruwatan pada orang Jawa.  

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menentukan 

pedoman wawancara terlebih dahulu. Wawancara dalam penelitian 

ini mencakup 3 tema besar, diantaranya: 

1). Keyakinan-keyakinan yang membuat seseorang memiliki intensi 

mengikuti ruwatan. Bertujuan untuk mengungkap hal-hal apa 
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saja yang mempengaruhi intensi  seseorang memutuskan untuk 

mengikuti ruwatan. 

2). Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti ruwatan. 

Apakah seseorang sebelum mengikuti ruwatan memperoleh 

dukungan atau mendapat pertentangan dan dari manakah 

dukungan maupun pertentangan tersebut. 

3). Keyakinan tentang kemudahan atau kesulitan untuk diruwat.. 

Bertujuan untuk mengungkap hal-hal apa saja yang membuat 

seseorang memiliki pandangan terhadap prosesi spiritual untuk 

membuang kesialan hidup pada orang yang sedang dalam 

sukerta, mengungkap bagaimana subyek memandang dirinya 

sebagai seseorang yang dianggap kurang beruntung atau dalam 

sukerta, harapan apa saja yang diinginkan subyek setelah prosesi 

spiritual untuk membuang kesialan hidup terhadap dirinya. 

Adapun pedoman wawancara terstruktur, dapat dilihat di 

lampiran halaman 142. 

 

2. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan. Arti dari observasi non partisipan yaitu 

peneliti tidak berpartisipasi atau tidak ikut serta dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh yang diobservasi. Menurut Hadikusuma (1995, h. 77) 

orang yang diobservasi atau orang yang sedang diamati adalah 

observee. Observasi tersebut berlangsung secara tidak formal, 

seakan-akan tanpa sengaja melakukan pencatatan.  
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Sebelum melakukan observasi, peneliti menentukan pedoman 

observasi terlebih dahulu. Pada penelitian ini observasi dilakukan 

untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat diungkap melalui hasil 

wawancara. Pedoman observasi dalam penelitian ini meliputi: 

1). Kesan umum kondisi fisik subyek 

2). Pembawaan subyek dalam bercerita 

3). Cara subyek bercerita 

4). Sikap subyek pada saat wawancara 

5). Keadaan rumah subyek dan lingkungan sekitarnya 

6). Hubungan subyek dengan keluarga, tetangga dan kegiatan 

subyek sehari-hari. 

 

E. KRITERIA KEABSAHAN DATA DALAM PENELITIAN 

KUALITATIF 

Menurut (Moleong, 2002, h. 173) untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan tehnik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu yang terdiri dari derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependendability), dan kepastian (confirmability). 

Lebih lanjut penelitian ini tepat menggunakan tehnik pemeriksaan 

keabsahan data kredibilitas yaitu : 

1. Triangulasi 

 Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan 



41 
 

  

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang 

digunakan yaitu : 

a. Triangulasi data : digunakan variasi sumber – sumber data yang 

berbeda. 

b. Triangulasi metodelogis : dipakai beberapa metode untuk meneliti 

suatu hal yang sama. 

c. Triangulasi teori : triangulasi teori dapat dijelaskan dan hal itu 

dinamakan penjelasan banding (rival exsplanations). 

2. Ketekunan Pengamatan 

 Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

Kemudian ditelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

3. Uraian rinci 

 Uraian ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya 

sehingga uraiannya itu dilakukan secara teliti dan cermat untuk 

menggambarkan konteks tempat penelitian yang telah dilaksanakan 

uraian harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu 

yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami penemuan – 

penemuan yang diperoleh. 
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F. METODE ANALISIS DATA 

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2002, h. 103) 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.  

Patton (dalam Poerwandari, 2001, h. 93) mengemukakan hal-hal 

penting untuk analisa data kualitatif yaitu : 

1. Mempresentasikan secara kronologis peristiwa yang diamati. 

2. Melaporkan peristiwa kunci berdasarkan urutan kepentingan 

peristiwa tersebut. 

3. Mendeskripsikan setting dan atau lokasi sebelum mempresentasikan 

gambaran dan pola umum. Dalam penelitian ini, setting atau lokasi 

yang dimaksudkan adalah lokasi dimana subyek berdomisili saat ini, 

yaitu tempat subyek tinggal. 

4. Memberikan fokus pada analisa dan presentasi pada individu atau 

kelompok bila memang individu atau kelompok tersebut menjadi 

unit analisis primer. 

5. Mengorganisasikan data dengan menjelaskan proses yang terjadi. 

6. Memfokuskan pengamatan pada isu yang diperkirakan akan sejalan 

dengan upaya menjawab pertanyaan primer penelitian. 

Menurut Poerwandari (dikutip Monica, 2006, h. 37) langkah 

penting pertama sebelum analisis dilakukan adalah pengkodean, 

dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data 

secara lengkap dan mendetail sehingga dapat memunculkan gambaran 

tentang topik yang dipelajari dan dapat dilakukan interpretasi data.  
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Langkah-langkah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. 

2. Mengkategorikan data yang di perlukan. 

3. Menyusun dinamika psikologis 

4. Menghubungkan dengan landasan teori yang ada. 

5. Menarik kesimpulan 

Menurut Poerwandari (2001, h. 95) langkah-langkah di atas 

menjelaskan perlunya kita beranjak dari data kongkrit, untuk semakin 

lama semakin mengarah pada perkembangan konsep:  

Data Kata kunci Tema Kategori Hubungan 

antar kategori 
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