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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam Moleong (2011:49) paradigma merupakan pola atau model 

tentang bagaimana suatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau 

bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada 

konteks khusus atau dimensi waktu). 

Kuhn (dalam Moleong, 2011:49) mendefinisikan ‘paradigma 

ilmiah’ sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, 

contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumensasi secara 

bersama-sama—yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi 

yang koheren dari penelitian ilmiah. 
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Tabel 3.1 

Perbedaan Aksioma Paradigma Ilmiah (Positivisme) dan 

Naturalistik (Alamiah/ Konstruktivistik) 

 

Aksioma tentang 
Paradigma Ilmiah 

(Positivistik) 

Paradigma Alamiah 

(Konstruktivistik) 

Hakikat kenyataan 

Kenyataan adalah 

tunggal, nyata, dan 

fragmentaris. 

Kenyataan adalah 

jamak, dibentuk, dan 

merupakan keutuhan 

Hubungan pencari 

tahu dengan yang tahu 

Pencari tahu dan yang 

tahu adalah bebas, jadi 

ada dualism. 

Pencari tahu dan yang 

tahu aktif bersama, jadi 

tidak dapat dipisahkan. 

Kemungkinan 

generalisasi 

Generalisasi atas 

dasar bebas-waktu 

dan bebas konteks 

dimungkinkan 

(pernyataan 

nomotetik) 

Hanya waktu dan 

konteks yang mengikat 

hipotesis kerja 

(pernyataan idiografis) 

yang dimungkinkan. 

Kemungkinan 

hubungan sebab-

akibat 

Terdapat penyebab 

sebenarnya yang 

secara temporer 

terhadap atau secara 

simultan terhadap 

Setiap keutuhan berada 

dalam keadaan 

mempengaruhi secara 

bersama-sama sehingga 

sukar membedakan 
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akibatnya. mana sebab dan mana 

akibat. 

Peranan nilai Inkuirinya bebas-nilai Inkuirinya terikat nilai 

(Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong [2011:51]) 

 

Paradigma alamiah bersumber mula-mula dari pandangan Max 

Weber yang diteruskan oleh Irwin Deutcher, dan yang lebih dikenal 

dengan pandangan fenomenologis (Moleong, 2011:52). 

Ada lima aksioma (Moleong, 2011:52-53) yang mengiringi 

keterangan dari tabel di atas. 

a. Aksioma 1: hakikat kenyataan (ontologi). Menurut 

pandangan alamiah, terdapat kenyataan yang dibentuk 

secara jamak yang hanya dapat diteliti secara holistik; 

inkuiri terhadap kenyataan jamak ini mau tidak mau 

akan berdivergensi (setiap inkuiri tidak menimbulkan 

lebih banyak pernyataan dari pada jawaban) sehingga 

pengontrolan dan peramalan tidak dikehendaki, hasil 

dapat dicapai walaupun dalam beberapa tingkatan 

pengertian (verstehen). 

Dalam penelitian mengenai “Ritual Pernikahan Etnis 

Tionghoa (Chio Thao) dalam Kebudayaan Cina Benteng 

Tangerang” ini yang menjadi hakikat kenyataannya 

adalah sebuah budaya turun temurun yang menjadi 
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tradisi dan dilakukan sekali seumur hidup, yaitu Chio 

Thao. 

b. Aksioma 2: hubungan antara pencari tahu dan yang tahu. 

Menurut pandangan alamiah, pencari tahu dan objek 

inkuiri berinteraksi sehingga saling mempengaruhi satu 

dengan lainnya; pencari tahu dan yang tahu tidak dapat 

dipisahkan. Di dalam penelitian ini, penulis berinteraksi 

langsung dengan Engkong Oey Tjin Eng, yang 

merupakan informan dalam penelitian ini, Engkong Oen 

San (tokoh masyarakat sekitar rumah kawin Iyok), 

Mpok Sani (comblang), dan mempelai wanita. 

c. Aksioma 3: kemungkinan generalisasi. Menurut pandangan 

alamiah, tujuan inkuiri ialah mengembangkan tubuh 

pengetahuan yang idiografik dalam bentuk hipotesis 

kerja yang memberi gambaran tentang kasus 

perorangan. 

 “Ritual Pernikahan Etnis Tionghoa (Chio Thao) dalam 

Kebudayaan Cina Benteng Tangerang” adalah 

penelitian kualitatif, sehingga tidak ada generalisasi. 

Generalisasi hanya dimungkinkan untuk penelitian 

kuantitatif. Hal ini dikarenakan, dalam penelitian 

kualitatif, perilaku manusia tidak bisa ditebak. 
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d. Aksioma 4: kemungkinan hubungan kausalitas. Menurut 

paradigm alamiah, seluruh kebetulan berada dalam 

keadaan saling mempertajam secara simultan sehingga 

tidak mungkin membedakan penyebab dari akibat.  

Peneltian “Ritual Pernikahan Etnis Tionghoa (Chio 

Thao) dalam Kebudayaan Cina Benteng Tangerang” 

tidak dapat diketahui penyebab dan akibatnya, karena 

yang memiliki unsur tersebut adalah penelitian 

kuantitatif. 

e. Aksioma 5: peranan nilai dalam inkuiri (aksiologi). 

Menurut pandangan alamiah, inkuiri terkait oleh nilai, 

paling tidak dalam cara yang lain, yaitu dalam lima cara 

sebagai berikut: 

1. inkuiri dipengaruhi oleh nilai-nilai peneliti sebagai 

yang dinyatakan dalam pemilihan masalah dan 

dalam menyusun kerangka, mengikat, dan 

memfokuskan masalah itu, 

2. inkuiri dipengaruhi oleh pemilihan paradigma yang 

membimbing ke arah penentuan masalah, 

3. inkuiri dipengaruhi oleh pemilihan teori substantif 

yang dimanfaatkan guna membimbing pengumpulan 

dan analisis data serta penafsiran penemuan, 
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4. inkuiri dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berada 

dalam konteks, 

5. atas dasar nomor 1-4 di atas maka inkuirinya 

beresonansi nilai (penguatan atau kongruen) dan 

berdisonansi nilai (bertentangan). 

 

Menurut penulis, paradigma yang digunakan sudah tepat, yaitu 

konstruktivistik (alamiah). Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai 

ritual dibangun di tengah masyarakat agar mengerti maksud dan tujuan 

diadakannya Chio Thao di Cina Benteng Kota Tangerang. Penelitian ini 

tidak mengritik sesuatu, namun membangun pemikiran orang awam dan 

masyarakat sekitar tentang ritual ini yang penting dilakukan menuju 

pendewasaan masyarakat Cina Benteng. 

 

Mulyana (2007:5) mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam 

penelitian kualitatif adalah bahwa penggunaan angka-angka yang cocok 

untuk mengukur fenomena yang cocok untuk mengukur fenomena yang 

tunggal, seragam, statis, dan dapat diramalkan seperti fenomena alam, 

dianggap sia-sia karena perilaku manusia, paling tidak secara parsial, 

bertentangan dengan perilaku alam. Perilaku manusia justru tidak pasti. 

Selain Mulyana, Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 1998:14-15) juga 

memberikan pendapat mereka tentang penelitian kualitatif. Pendapat 

tersebut berbunyi sebagai berikut: 
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Qualitative research is multimethod in focus, involving an 
interpretative, naturalistic approach to its subject matter. This 
means that qualitative researchers study things in their natural 
settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in 
terms of the meanings people bring to them. Qualitative research 
involves the studied use and collection of a variety of empirical 
materials—case study, personal experience, introspective, life 
story, interview, observational, historical, interactional, and visual 
texts—that describe routine and problematic moments and 
meaning in individuals’ lives. 
 

Creswell juga mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian kualititif. 

Dalam bukunya yang berjudul “Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Traditions”, berikut pendapat Creswell (1998:15): 

Qualitative research is an inquiry process of understanding based 
on distinct methodological traditions of inquiry that explore a 
social or human problem. The researcher builds a complex, 
holistic picture, analyzes words, reports detailed views of 
informants, and conducts the study in a natural setting. 
 

 Para pakar (dalam Mulyana, 2007:5) mendefinisikan ‘penelitian 

kualitatif’ secara berlainan, juga beberapa istilah lain yang merupakan 

derivasinya. Menggunakan definisi yang sederhana, penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) 

yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. 

Penggunaan berbagai metode ini—sering disebut triangulasi—

dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif 

(holistik) mengenai fenomena yang ia teliti. Sesuai dengan prinsip 

epistimologisnya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada 

dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan 
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fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal 

tersebut (Denzin dan Lincoln dalam Mulyana, 2007:5). 

Jenis pendekatan penelitian “Ritual Pernikahan Etnis Tionghoa 

(Chio Thao) dalam Kebudayaan Cina Benteng Kota Tangerang” ini adalah 

pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui dan 

memelajari ritual suatu budaya di dalam kelompok masyarakat yang hanya 

dapat dijelaskan melalui pendekatan kualitatif, yaitu manusia karakternya 

beragam dan tidak dapat diprediksikan dengan angka-angka. 

 

Cresswell (Kuswarno, 2008:34) memasukkan etnografi sebagai 

salah satu tradisi penelitian kualitatif ke dalam lima tradisi, yaitu 

penelitian biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, dan studi 

kasus. Menurut Cresswell, berikut adalah elemen-elemen inti dalam 

penelitian etnografi: 

1. menggunakan penjelasan yang detil. 
2. Gaya laporannya deperti bercerita (story telling). 
3. Menggali tema-tema kultural, terutama tema-tema yang 

berhubungan dengan peran (roles) dan perilaku dalam 
masyarakat tertentu. 

4. Menjelaskan “everyday life of persons”, bukan peristiwa-
peristiwa khusus yang sudah sering menjadi pusat perhatian. 

5. Format laporan keseluruhannya merupakan gabungan antara 
deskriptif, analitis, dan interpretatif. 

6. Hasil penjelasannya bukan pada apa yang menjadi agen 
perubahan tetapi bagaimana sesuatu menjadi pelopor untuk 
berubah karena sifatnya yang memaksa. 
 

Menurut penulis, jenis penelitian kualitatif ini sudah cocok karena 

penelitian ini tidak menuntut kebiasaan manusia bisa diramalkan, 
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melainkan melihat sisi baru suatu adat dan budaya yang ada di Cina 

Benteng Kota Tangerang. 

   

3.2 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah etnografi 

komunikasi. Penelitian etnografi pada hakikatnya menjelaskan secara 

mendalam tentang kebudayaan yang diaplikasikan ke dalam perilaku suatu 

masyarakat. Wolcott (Kuswarno, 2008:34) menjelaskan ada tiga tema 

kultural besar yang menjadi fokus perhatian etnografi, yaitu: 

1. Prinsip-prinsip peran dan pengetahuan individu tentang peran 
itu. 

2. Perasaan individu akan peran dalam kebudayaannya, dan 
3. Varietas (rentang jenis) perilaku yang kemudian tampak. 

  
Dalam Kuswarno (2008:35) juga disebutkan bahwa etnografi 

memulai penelitiannya dengan melihat interaksi antar individu dalam 

setting alamiahnya, kemudian mengakhirinya dengan menjelaskan pola-

pola perilaku yang khas, atau dengan penjelasan perilaku berdasarkan 

tema kebudayaan yang hidup dalam masyarakat tersebut.  

 

Spradley (Kuswarno, 2008:35) menjelaskan fokus perhatian 

etnografi adalah pada apa yang individu dalam suatu masyarakat lakukan 

(perilaku), kemudian apa yang mereka bicarakan (bahasa), dan terakhir 

apakah ada hubungan antara perilaku dengan apa yang seharusnya 
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dilakukan dalam masyarakat tersebut, sebaik apa yang mereka buat atau 

mereka pakai sehari-hari (artifak). 

 

Dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

etnografi komunikasi, yang lebih memusatkan komunikasi dalam etnografi 

secara umum di atas, adalah metode yang pas untuk penelitian ini. Hal ini 

disebabkan peneliti ingin meneliti suatu kebudayaan dalam Cina Benteng 

Kota Tangerang. 

 

3.3 Key Informant dan informant 

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 

bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat 

diperolehnya (Bungin, 2011:107). Dalam Bungin (2011:107), disebutkan 

bahwa menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti 

memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi 

masyarakat di mana penelitian itu dilaksanakan. Dalam penelitian “Ritual	  

Pernikahan	   Etnis	   Tionghoa	   (Chio	   Thao)	   dalam	   Kebudayaan	   Cina	   Benteng	  

Tangerang”, prosedur pemilihan informan yang dipilih penulis adalah 

purposif. 

Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan 

yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan 

kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih 

yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan 
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prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika 

bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung 

menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. Ukuran 

sampel purposif sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan (titik 

dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan 

tambahan untuk pertanyaan penelitian). Namun informan berikutnya akan 

ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil 

penelitian saat pengumpulan data berlangsung. (Bungin, 2011:107-108). 

Penulis menemukan bahwa prosedur purposif ini cocok dengan 

penelitian yang diambil. Hal ini dikarenakan peneliti memiliki satu kontak 

yang bisa menjadi  key informant dalam penelitian tentang Chio Thao ini, 

yaitu Engkong Oey Tjin Eng. Dari Engkong Tjin Eng, penulis dapat 

bertanya mengenai informan selanjutnya yang bisa dijadikan narasumber. 

Dari Engkong Oey Tjin Eng, didapatkanlah satu kontak tokoh masyarakat 

sekitar Rumah Kawin di daerah Sewan, Tangerang, yang bernama 

Engkong Oen San, yang sering diundang dalam ritual Chio Thao. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, pengumpulan data adalah hal yang sangat 

penting untuk menunjang hasil penelitian. Sugiyono (2005:62) 

mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 
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maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standardata 

yang ditetapkan. 

Menurut Catherine Marshall dan Rossman, ada empat metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: partisipasi langsung dalam 

kelompok, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen serta 

arsip-arsip budaya.  

Ada beberapa cara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. 

 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian individu, kelompok, dan organisasi. Dalam 

penelitian “Ritual Pernikahan Etnis Tionghoa (Chio Thao) dalam 

Kebudayaan Cina Benteng Kota Tangerang” ini, teknik 

pengumpulan data primer yang digunakan adalah partisipasi pasif 

dan wawancara mendalam.  

Partisipasi pasif (Sugiyono, 2005:65) adalah ketika peneliti 

datang di tempat kegiatan objek yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut.  

Dalam penelitian ini juga diperlukan wawancara 

mendalam. Kahn dan Cannell (dalam Marshall & Rossman, 

1999:108) mendeskripsikan wawancara mendalam sebagai berikut: 

A conversation with a purpose. 

Ritual Pernikahan..., Maria Meidiatami Kira, FIKOM UMN, 2015



	  

48	  

 

Partisipasi pasif dan wawancara mendalam tersebut 

dilakukan karena topik yang diambil memerlukan partisipasi 

peneliti dan memerlukan data yang diperoleh melalui wawancara, 

karena wawancara adalah cara yang penting untuk mendapatkan 

suatu informasi. 

Wawancara mendalam dilakukan penulis terhadap Humas 

Klenteng Boen Tek Bio yang juga merupakan tetua dalam 

Komunitas Cina Benteng, Oey Tjin Eng. Hal ini dikarenakan 

penulis ingin mengetahui tentang ritual pernikahan Cina Benteng, 

yaitu Chio Thao, yang diketahui dan ditangani oleh tetua 

komunitas tersebut. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder 

yang berupa kajian dokumen yang berupa video dan foto-foto dan 

juga kajian teks yang berupa tulisan-tulisan mengenai Chio Thao. 

 

3.5 Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, uji validitas dan uji reliabilitas dapat 

dilakukan terhadap alat penelitian untuk menghindari ketidakvalidan dan 

ketidaksesuaian instrumen penelitian, sehingga data yang diperoleh dari 
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penyebaran instrumen penelitian itu dianggap sudah valid dan sesuai 

dengan data yang diinginkan (Bungin, 2011:262). 

Dalam penelitian ini, penulis menguji keabsahan data dengan 

triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu cara paling penting dalam 

menguji keabsahan suatu penelitian. Mengacu pada Denzin (dalam 

Bungin, 2011:264-265), pelaksanaan teknis dari langkah pengujian 

keabsahan ini memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori. 

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, 

dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. 

Triangulasi terhadap peneliti dilakukan dengan meminta 

bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, 

wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. 

b. Triangulasi dengan Sumber Data 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan cara berbeda dalam metode kualitatif yang 

dilakukan dengan (Paton, dalam Bungin, 2011:265): (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 
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(4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat 

biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan ini suatu dokumen yang berkaitan. 

 

c. Triangulasi dengan Metode 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah 

informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan 

metode observasi. 

d. Triangulasi dengan Teori 

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk 

mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif 

dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk 

mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan 

memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah 

kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data 

(Bardiansyah, dalam Bungin, 2011:265).  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif (menurut Bogdan & Biklen dalam 

Moleong, 2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

Ada tiga pengarang buku (Bogdan & Biklen, 1992; Huberman & 

Miles, 1994; Wolcott, 1994b) yang memiliki pendapat yang hampir sama 

mengenai teknik pengumpulan data. Dalam Creswell (1998:140), pendapat 

mereka dirangkum sebagai berikut: 

….These three authors (Bogdan & Biklen, 1992; Huberman & 
Miles, 1994; Wolcott, 1994b) advocate many similar processes, as 
well as a few different processes, in the analytic phase of 
qualitative research. 
 
They recommend, first, a general review of all information, often in 
the form of jotting down notes in the margins of text (e.g., 
observational fieldnotes, interview transcriptions, notes about 
photographs or videotapes). 

  

  Secara umum proses analisis data mencakup (Moleong, 

2011:288-289): 

1. Reduksi Data 
a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasikan adanya 

satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang 
memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah 
penelitian. 

b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat 
koding. Membuat koding berarti memberikan kode kepada setiap 
‘satuan’, agar supaya tetap dapat ditelusuri data atau satuannya, 
berasal dari sumber mana analisis data dengan komputer cara 
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kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis 
komputer tersebut. 

2. Kategorisasi 
a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah 

setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. 
b. Setiap kategori diberi nama yang disebut label. 

3. Sintesisasi 
a. Menyintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya. 
b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama atau label 

lagi. 
 
 

Ritual Pernikahan..., Maria Meidiatami Kira, FIKOM UMN, 2015




