
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial Penelitian kualitatif 

lebih mendasarkan diri pada hal-hal bersifat diskursif, seperti transkip 

dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen tertulis dan 

data nondiskursif. Materi-materi bersifat nondiskursif (seperti patung, candi, 

diorama, monumen, arsitektur bangunan, musik, foto, video, gerakan-gerakan 

tari, fashion) lazimnya dikonvensikan ke dalam bentuk narasi yang bersifat 

deskriptif yang kemudian dianalisis, diinterpretasi dan kemudian disimpulkan 

(Pawito, 2007, h. 37).  

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan diperoleh 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum 

tentang kenyataan-kenyataan tersebut. 

 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif, tujuannya adalah membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat dari objek yang 

Makna Ritual..., Fransiska Amelia, FIKOM, 2017



 
 

26 

diteliti (Kriyantono, 2009, h. 67). Peneliti membuat kategori perilaku, 

mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi dan tidak berusaha 

untuk memanipulasi variabel. Peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau 

diarahkan oleh teori, tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya 

tidak tersaring. Peneliti bebas mengamati objeknya, menjelajah dan 

menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian.  

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk 

mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup 

transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo, 

rekaman-rekaman resmi lainnya.   

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik. Paradigma 

konstruktivis merupakan paradigma yang digunakan ketika peneliti ingin 

menjelaskan konstruk dari sebuah objek tanpa menambahi dan mengurangi 

informasi yang di dapat.  

 Adapula rangkuman atau penyimpulan dari sejumlah kepustakaan (Guba, 

1994; Denzin & Lincoln, 1994; Crotty, 1998) yang dilakukan oleh Hidayat 

(2003, h. 204), dimensi dalam paradigma konstruktivis adalah: 

1. Ontologi 

Mengenai apa hakekat dari suatu realitas, apa hakekat dari sesuatu 

yang dapat diketahui. Konstruksi sosial kebenaran suatu realitas 

bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan 

oleh pelaku sosial. 
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2. Epistemologis 

Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti yaitu apa hubungan 

antara pencari ilmu dan objek yang ditemukan. Temuan suatu 

penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan objek yang 

diteliti. 

3. Aksiologi 

Peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian. Nilai, etika dan 

moral merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari penelitian. 

Peneliti sebagai passionate participant, fasilitator yang menjembatani 

keragaman subjektivitas pelaku sosial, sehingga yang menjadi tujuan 

penelitian adalah rekonstruksi realitas sosial antara peneliti dan objek 

yang diteliti. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kontruktivistik. 

Dikatakan demikian karena peneliti ingin mengungkapkan sebuah objek atau 

kejadian tanpa menarik kesimpulan benar atau salah. Peneliti ingin memahami 

dan mendeskripsikan motif dan makna pasangan peranakan Tionghoa yang 

masih menggunakan pernikahan adat Tionghoa di Tangerang.  
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3.2 Metodologi Penelitian Fenomenologi Komunikasi 

 Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi komunikasi menurut 

cara pandang Edmund Husserl. Fenomenologi tidak beranjak dari kebenaran 

fenomena seperti yang tampak apa adanya, namun diyakini bahwa fenomena 

yang tampak itu adalah sesuatu yang penuh dengan makna transendental, 

sesuatu yang abstrak dan sukar dimengerti. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena 

yang tampak itu (Kuswarno, 2009 dikutip dalam Basrowi dan Sudikin, 2002, h. 

30). 

 Husserl sangat tertarik pada penemuan makna dan hakikat dari 

pengalaman. Husserl berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara fakta dan 

esensi dalam fakta, atau dengan kata lain perbedaan antara yang nyata dan yang 

tidak. Oleh karena itu secara metodologis, fenomenologi bertugas untuk 

menjelaskan things in themselves, menguak apa yang masuk sebelum 

kesadaran, dan memahami makna dan esensinya, dalam intuisi dan refleksi diri. 

Proses ini memerlukan penggabungan dari apa yang tampak dan apa yang ada 

dalam gambaran orang yang mengalaminya. Jadi penggabungan antara yang 

nyata dan yang ideal (Kuswarno, 2009, h. 40). 

 Fenomenologi membantu peneliti untuk masuk ke dalam sudut pandang 

orang lain dan berupaya memahami alasan dibalik mereka menjalani kehidupan 

dengan cara seperti itu. Metode ini juga menawarkan semacam cara untuk 

memahami kerangka yang telah dikembangkan oleh tiap-tiap individu, dari 
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waktu ke waktu hingga membentuk persepsi terhadap peristiwa dan 

pengalaman dalam kehidupan manusia itu sendiri. 

 Berikut akan dikemukakan tahapan-tahapan penelitian fenomenologi 

transendental dari Husserl (Moustakas, 1994, h. 84-101): 

1. Epoche 

Husserl menggunakan Epoche untuk term bebas dari prasangka. 

Dengan epoche, peneliti menyampingkan penilaian, bias dan 

pertimbangan awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Dengan kata 

lain, epoche adalah pemutusan hubungan antara pengetahuan dan 

pengalaman yang peneliti miliki sebelumnya.  

Dalam melakukan penelitian fenomenologi, epoche menempatkan 

fenomena dalam tanda kurung (bracketing method). Oleh karena 

epoche memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap 

objek, maka dengan epoche peneliti dapat menciptakan ide, perasaan, 

kesadaran dan pemahaman yang baru. Epoche membuat peneliti 

masuk ke dalam dunia internal yang murni, sehingga memudahkan 

peneliti untuk memahami objek yang diteliti tanpa dipengaruhi oleh 

segala hal yang ada dalam diri peneliti dan diri orang lain di sekitar 

peneliti.  

Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, seperti persepsi, 

pilihan, penilaian, dan perasaan orang lain harus dikesampingkan. Hal 

ini tidak mudah, sehingga jarang epoche ini terjadi hanya dalam satu 
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kali pengamatan, hal ini bisa terjadi berulang-ulang sampai pada 

akhirnya didapatkan hakikat objek yang sesungguhnya. 

2. Reduksi Fenomenologi 

Reduksi akan membawa peneliti pada bagaimana peneliti mengalami 

sesuatu. Memunculkan kembali penilaian/ asumsi awal dan 

mengembalikan sifat-sifat alamiah. Reduksi fenomenologi tidak hanya 

sebagai cara untuk peneliti melihat, namun juga cara untuk mendengar 

suatu fenomena dengan kesadaran dan hati-hati. Singkatnya reduksi 

adalah cara untuk melihat dan mendengar fenomena dalam tekstur dan 

makna aslinya.  

Pada prinsipnya manusia tidak sampai menghabiskan semua 

kemungkinan persepsi ketika mengalami fenomena. Ketika peneliti 

merasa puas dengan hasil pengamatannya, dan peneliti merasa data 

yang didapat cukup lengkap, maka dapat dikatakan hakikat dari 

fenomena itu telah didapat. Walaupun sesuatu akan lebih jelas apabila 

dilihat dan dilihat lagi. Illusi yang ada akan terlepas sendirinya melalui 

koreksi, sudut pandang yang berbeda, atau dengan pengertian dan 

makna yang berbeda.  

Dimensi yang baru akan membentuk tema baru, yang berfungsi 

sebagai alternatif untuk persepsi. Husserl menamakan ini sebagai 

pergantian dalam expectation-horizon. Jadi dalam kerangka 

horizontal, peneliti dapat menemukan ragam alternatif dari fenomena 

yang menyangkut harapan yang berbeda, yang satu sama lain saling 
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melengkapi untuk membuat fenomena menjadi lebih jelas. Objek akan 

terlihat berbeda dari dekat dan dari jauh. Perbedaan ini akan 

memberikan koreksi yang akan membuat objek menjadi lebih jelas. 

Husserl mengatakan bahwa tanpa kita sadari, kita membawa epoche 

dan reduksi ini menyadari akan bukti yang peneliti dapatkan dan 

kesadaran peneliti akan dunia. Pada proses inilah peneliti. Pada proses 

ini, peneliti berulang kali melihat fenomena dan menambahkan atau 

mengurangi makna yang peneliti berikan kepada objek yang diteliti, 

sesuai dengan bukti-bukti baru yang peneliti temukan. 

Husserl menyebutkan proses ini sebagai bentuk dari communalization, 

interaksi dengan objek yang diteliti, pergantian persepsi dan 

pengalaman sadar dengan tujuan menaikkan pengetahuan peneliti dari 

fakta ke esensi secara umum. 

3. Variasi Imajinasi 

Tugas dari variasi imajinasi mencari makna-makna yang mungkin 

dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan 

pembalikan dan pendekatan terhadap fenomena dari perspektif, posisi, 

peranan dan fungsi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencapai 

deskripsi struktual dari penelitian. Dengan kata lain menjelaskan 

struktur esensial dari fenomena.  

Target dari variasi ini adalah makna dan bergantung dari intuisi 

sebagai jalan untuk mengintegrasikan struktur ke dalam esensi 

fenomena. Dalam berpikir kreatif, peneliti dapat menemukan makna-
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makna potensial yang dapat membuat sesuatu yang asalnya tidak 

terlihat menjadi terlihat jelas. Dalam variasi imajinasi, peneliti dapat 

membayangkan struktur yang mungkin dari waktu, ruang, bahan, 

hubungan sebab akibat, dan interaksi antara diri dengan orang lain. 

Dengan demikian peneliti akan menyadari bahwa tidak ada faktor 

tunggal dalam kebenaran. 

4. Sintesis Makna dan Esensi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam fenomenologi transendental 

yang merupakan integrasi intuitif dasar-dasar deskripsi tekstural dan 

struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat 

fenomena secara keseluruhan. Esensi tidak akan terungkap secara 

sempurna. Husserl menyimpulkan bahwa setiap sifat fisik akan 

membawa manusia ke dalam pengalaman yang tidak terbatas. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan tahapan-

tahapan penelitian fenomenologi transendental menurut Edmund Husserl, 

dengan tahapan epoche peneliti menyampingkan penilaian, bias, dan 

pertimbangan awal yang peneliti miliki terhadap pasangan peranakan Tionghoa 

yang menikah menggunakan ritual adat pernikahan Tionghoa sebagai objek 

peneliti, lalu dalam tahap reduksi peneliti akan memunculkan kembali 

penilaian/ asumsi awal terhadap objek peneliti. Pada proses inilah peneliti akan 

berulang kali melihat fenomena dan menambahkan atau mengurangi makna 

yang peneliti berikan, sesuai dengan bukti-bukti baru yang peneliti temukan 

pada saat melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan ragam alternatif 
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dari fenomena, yang satu sama lain (antara peneliti dengan objek) saling 

melengkapi untuk membuat fenomena menjadi terlihat lebih jelas. Selanjutnya 

pada tahapan variasi imajinasi, peneliti akan mencari makna-makna dengan 

memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan melalui 

pendekatan terhadap objek peneliti yaitu pasangan peranakan Tionghoa yang 

menikah menggunakan ritual adat pernikahan Tionghoa dengan tujuan untuk 

mencapai deskripsi struktual dari sebuah fenomena yang terjadi. Dengan kata 

lain untuk menjelaskan struktur esensial dari fenomena penelitian ini. Tahapan 

yang terakhir adalah sintesis makna dan esensi, melalui tahapan inilah peneliti 

mengintegrasi semua dasar-dasar deskripsi terkstural dan struktural yang 

peneliti dapatkan melalui pasangan peranakan Tionghoa yang menikah 

menggunakan ritual adat pernikahan Tionghoa sebagai objek peneliti yang 

kemudian disadur ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat 

fenomena secara keseluruhan.   

3.3 Informan Penelitian 

 Di dalam sebuah penelitian, pemilihan informan penelitian tidak dapat 

ditunjuk dan dipilih tanpa kriteria yang kuat yang sesuai dengan penelitian. 

Oleh karena itu, diperlukan teknik yang dapat membantu peneliti memilih 

informan penelitian. Dalam penelitian fenomenologi, terdapat beberapa acuan 

atau petunjuk untuk memilih informan penelitian, yaitu informan harus 

mengalami langsung situasi yang sedang diteliti, dan informan bersedia untuk 
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mengikuti proses penelitian dengan lama waktu yang sudah ditentukan 

(Kuswarno, 2009, h. 60-61). 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih pasangan peranakan Tionghoa yang 

menikah menggunakan adat Tionghoa di Tangerang untuk dijadikan informan 

penelitian agar sekiranya validitas penelitian ini terpenuhi. 

Tabel 3.1 Matriks Informan 

Nama Informan Keterangan 

Novia Puspita Sari & Sumi Tjokro 

Pinoto 

Pasangan Peranakan Tionghoa yang 

menikah menggunakan adat Tionghoa 

Yantika Anggraini & Davidson Pasangan Peranakan Tionghoa yang 

menikah menggunakan adat Tionghoa 

Rudi & Kim Ty Pasangan Peranakan Tionghoa yang 

menikah menggunakan adat Tionghoa  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan narasumber agar mendapat data yang lengkap dan mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif 

(Kriyantono, 2006, h. 100).  
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 Pada wawancara mendalam ini, peneliti relatif tidak mempunyai kontrol 

atas respons informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. Karena 

itu peneliti mempunyai tugas yang berat agar informan bersedia memberikan 

jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu tidak ada yang 

disembunyikan (Kriyantono, 2006, h. 100). 

 Untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam, maka dalam 

penelitian ini juga diikuti dengan observasi non partisipan jika diperlukan. 

Dalam melakukan observasi non partisipan, peneliti melakukan observasi 

mengenai perilaku narasumber selama narasumber menjelaskan dan 

mengungkapkan pengalaman hidupnya. Dengan begitu, peneliti dapat 

mengetahui makna dari perilaku narasumber. Observasi dapat membantu 

peneliti mengetahui detil pola komunikasi. Sedangkan wawancara membantu 

peneliti mengetahui secara mendalam motif dan makna yang terkandung 

disetiap komunikasi. 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan triangulasi atau cek silang 

data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan tujuan 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah 

diperoleh.  

 Triangulasi mempunyai maksud untuk menghasilkan data yang empiris 

dalam penelitian, maka perbandingan data baiknya dilakukan menggunakan 

lebih dari satu metode dibandingkan hanya menggunakan dengan satu metode 
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(Sarwono, 2011, h. 56). Tujuannya adalah untuk melakukan cek silang. Dalam 

konteks seperti ini, cara yang digunakan adalah dengan pengecekan data 

melalui sumber yang lain. Informasi dapat berasal dari sumber atau informan 

lain agar penelitian ini menjadi akurat. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti mengaplikasikan langkah-

langkah, berikut adalah tahapan kegiatannya (Kuswarno, 2009 dalam 

Moustakas, 1994, h. 122): 

1. Horizonalizing data yang diperoleh. Yaitu kegiatan melengkapi 

data dari berbagai sumber, dari sudut pandang yang lain. 

Termasuk pernyataan-pernyataan lain yang relevan dengan topic 

penelitian, dan data lain yang memiliki nilai sama. 

2. Membuat daftar makna dan unit makna. 

3. Mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau tema-

tema tertentu. Usahakan jangan sampai ada pernyataan yang 

tumpang tindih atau berulang. 

4. Membuat penjelasan atau deskripsi tekstural. 

5. Membuat deskripsi struktual. 

6. Menyatukan deskripsi tekstural dan struktual guna 

menghasilkan makna dan esensi fenomena yang 

dikonstruksikan. 

Makna Ritual..., Fransiska Amelia, FIKOM, 2017




