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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan judul  “Kontruksi Sosial Pantangan Cerita Rakyat Ki 

Hanggolono” ini  menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan 

fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode untuk memahami suatu 

fenomena yang dialami oleh individu atau masyarakat yang merupakan bagian dari 

subjek penelitian seperti perilaku sosial dari individu. Sehingga individu dalam 

melakukan suatu hal bisa memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat dan lain-lain (Moleong,2005:6). Selain itu juga metode kualitatif 

merupakan metode yang mampu membangun pernyataan pengetahuan didasarkan 

pada prespektif konstruktif seperti pemaknaan yang bersumber dari pengalaman 

individu, nilai-nilai sosial, sejarah, di mana untuk membangun suatu teori tertentu ( 

Creswell,2003:18). Lebih jauh lagi Creswell juga menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan banyak penemuan yang tidak 

didapatkan dengan menggunakan prosedur atau sistematika secara statistik atau 

perhitungan lainnya. 

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang isinya berupa catatan atau 

juga tulisan dari perilaku individu-individu yang diamati (Bogdan & Biklen,1992:21-

22). Sehingga metode ini dirasa pas untuk menjelaskan fenomena sosial terkait 

kontruksi sosial tentang pantangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya yang 
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berpengaruh pada pola pikir dan tindakan sosial masyarakat. Selain itu penggunaan 

metode kualitatif karena memiliki kesamaan dengan Sembilan karateristik Creswell 

yaitu: 

 Posisi peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian yang akan menggali 

data melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Golan dan 

Dusun Mirah. 

 Memiliki berbagai macam sumber data, hal ini supaya peneliti dapat memilih 

dan membandingkan data yang diperoleh tidak berdasarkan pada satu 

sumber informasi saja. Dalam penelitian ini sendiri berbagai macam sumber 

data akan didapatkan dari lurah dan kepala dusun, tokoh yang berpengaruh 

dari Desa Golan dan Dusun Mirah serta masyarakat biasa. 

 Lingkungan alamiah, dalam hal ini berarti penelitian kualitatif dilakukan pada 

lingkungan atau lokasi penelitian yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. 

Peneliti hanya akan mengamati tanpa adanya  intervensi kepada informan. 

Dalam  penelitian ini peneliti tidak akan melakukan intervensi terhadap 

masyarakat yang masih memiliki kepercayaan terhadap pantangan yang ada. 

 Analisis data induktif, proses ini akan memberikan ilustrasi dalam melakukan 

kegiatan  pengolahan data secara berulang-ulang sehingga nantinya 

didapatkan bangunan tema yang utuh.  

 Rancangan penelitian akan berkembang dan bisa saja memiliki sifat yang 

dinamis. Tahapan dalam penelitian ini bisa berubah ketika peneliti sudah 

turun lapangan dan mulai melakukan pengumpulan data.  
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 Mengutamakan perspektif emik, maksudnya adalah peneliti lebih 

mementingkan pandangan dari informan yang merupakan pertisipan 

dari sebuah isu dan masalah yang diteliti yaitu mengenai pantangan menikah.  

 Perspektif penelitian, yang mana peneliti nantinya 

akan menggunankan perspektif tertentu dalam melakukan penelitian yang 

diawali dari mencari dahulu konteks masalah politik, sosial dan historis 

dari suatu  permasalahan yang diteliti yaitu mengenai kontruksi sosial 

pantangan menikah. 

 Pandangan menyeluruh, di mana peneliti berusaha untuk menggambarkan 

kompleksitas dari suatu permasalahan pantangan menikah ini.   

 Bersifat penafisran, yang artinya peneliti berusaha untuk menggambarkan apa 

yang didengar dan dilihatnya. Sehingga diharapkan peneliti akan dapat 

menawarkan berbagai pandangan dari suatu permasalahan yang ada. 

Alasan peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

metode ini dirasa memiliki kemampuan dalam memberikan suatu penjelasan 

secara lebih luas, tentang penanaman sebuah pengetahuan pantangan menikah 

serta tindakan sosial individu yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu, karena 

penelitian ini juga melihat pemaknaan dan pengalaman individu maka akan 

kurang akurat jika dijelaskan lewat metode kuantitaif di mana melalui interpretasi 

data-data statistik saja. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara lebih detail 

dan mendalam. 
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 Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih didasarkan pada rumusan 

masalah penelitian di mana peneliti ingin mencari tahu bagaimana pantangan 

pernikahan serta ketiga pantangan lainnya bisa dipakai dan dijalankan secara 

turun temurun. Dari rumusan masalah yang dibuat peneliti tersebut menurut 

peneliti bisa dijawab dengan cara menggali pengalaman yang dimiliki individu-

individu dan seperti apa indvidu tersebut menginterpresentasikan pengalamannya. 

Selain itu juga dengan melihat pemaknaan dari setiap individu terkait pantangan 

yang ada. Menurut Edmund Hursserl (1859-1938) fenomenologi didefinisikan 

sebagai fenomenologikal atau pengalaman subjektif dan suatu studi tentang 

kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Dengan kata lain fenomenologi dapat 

dikatakan sebagai suatu pandangan berfikir yang penekannya pada pengalaman 

manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamanya tersebut 

(Jailani, 2013 : 42). 

 Menurut Moelong (2007:8) studi fenomenologis memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : a) Memfokuskan pada kenyataan, dalam hal ini kesadaran akan  suatu 

benda secara jelas, b) Memahami arti peristiwa yang terjadi serta kaitanya dengan 

orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, c) Memulai dengan diam, 

yang artinya adalah peneliti tidak mencampurkan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya dengan hasil yang didapat saat proses pengambilan data. Menurut 

para fenomenologis kesadaran tidak dibentuk karena kebetulan. Dalam kegiatan 

sehari-hari pun kesadaran tidak dapat dikontrol. Analisis fenomenologis berusaha 

menjelaskan ciri-ciri dunianya, seperti apa aturan-aturan yang terorganisasikan 
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dan tidak terorganisasi, dengan aturan apa objek dan  kejadian tersebut berkaitan 

(Jailani, 2013: 43). 

 Penelitian fenomenologi juga membutuhkan sebuah pengujian secara 

mendalam dan teliti terhadap kesadaran pengalaman manusia dalam hal ini 

kesadaran dari individu-individu di Desa Golan dan Dusun Mirah. Makna 

merupakan sebuah konsep utama dalam penelitian fenomenologi yang tentunya 

memiliki isi penting dari kesadaran pengalaman individu. Jenis fenomenologi 

dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis fenomenologi transendental yang 

digunakan dalam menganalisa dan mengumpulkan data. Metode reduksi 

transendental sendiri yaitu dengan mengolah data yang disadari menjadi suatu 

gejala yang transendental dalam kesadaran murni. Fenomenologi transendental ini 

lebih menekankan pada persoalan pengalaman pribadi masing-masing individu 

ketika individu tersebut berinteraksi dengan orang lain (Moustakas, 1994: 54). 

Hal ini tentunya sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni mengenai 

kontruksi sosial tentang pantangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya  

dengan menekankan pengalaman masing-masing individu. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada analisis kontruksi sosial tentang larangan 

pernikahan serta ketiga pantangan lainnya. Dalam penelitian ini berusaha untuk 

menjelaskan seperti apa kontruksi sosial tentang larangan pernikahan serta ketiga 

pantangan lainnya dan menganalisa hal apa yang membuat pantangan tersebut 

begitu dipatuhi oleh masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah serta pemaknaan 

masing-masing individu. Dalam hal ini berarti penelitian berfokus untuk melihat 
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proses terbentuknya pantangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya yang 

sudah berjalan hingga 700 tahun lamanya ini hingga dijadikan sebuah norma 

dalam masyarakat.  Fenomena sosial tersebut akan dianalisis berdasarkan teori 

konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Luckman untuk dijadikan landasan 

dalam melakukan analisis dari fokus penelitian yang ingin diteliti 

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Dusun Mirah dan Desa Golan, kedua daerah 

tersebut sama-sama terletak di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. Peneliti dalam memilih lokasi penelitian tersebut didasarkan karena hanya 

kedua wilayah penelitian tersebut yang hanya terdampak akibat pantangan dari 

sebuah cerita rakyat Ki Hanggolono. Fenomena ini juga merupakan fenomena 

yang sangat populer di ponorogo, dan menjadi bahan perbincangan secara umum. 

Hanya saja penelitian yang sering dilakukan di kedua wilayah tersebut 

kebanyakan melihat mengenai sejarahnya saja dan juga dikaitkan dengan hukum 

islam dan hukum perkawinan semata. Karena tidak adanya penelitian terkait 

kontruksi sosial di lokasi tersebut, maka peneliti memilih lokasi tersebut sebagai 

lokasi penelitian dilandaskan pada hal yang sudah dijelaskan di atas.  

3.4 Teknik Penentuan Informan 

  Informan yang merupakan bagian dari subyek penelitian, dalam 

penentuannya mengenai teknik penentuan informan menggunakan teknik 

purpossive yaitu teknik penentuan informan dengan dasar pertimbangan tertentu. 

Seperti dalam memilih orang atau informan didasarkan dengan anggapan bahwa 

informan tersebut merupakan orang yang paling paham dan mengerti tentang 
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segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2012:219). Selain itu juga 

didasarkan pada tujuan dan pertimbangan karateristik sifat dari informasi yang 

ingin digali, hal ini agar data yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan dibutuhkan oleh peneliti. Menurut kuswarno (2009: 60-61) kriteria yang 

digunakan dalam memilih subjek penelitian fenomenologi mencakup tiga hal 

antara lain: 

 Informan harus mampu menggambarkan kembali fenomena sosial yang telah 

dialami terutama pemaknaan dan sifat alamiahnya. 

 Informan tersebut harus mengalami secara langsung situasi atau keadaan 

kejadian yang berhubungan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk 

mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama. 

 Informan dalam penelitian yang dilakukan harus bersedia bekerjasama dan 

terlibat selama proses penelitian berlangsung. Dalam hal ini penelitian 

bersedia untuk diwawancarai dan hasil dari wawancara tersebut bersedia 

untuk dipublikasikan. 

 Sedangkan peneliti juga memiliki karateristik Informan-informan yang 

dipilih untuk menjadi subjek penelitian diantaranya adalah : 

 Kasun Dusun Mirah dan Lurah Desa Golan. Peneliti berasumsi bahwa lurah 

dan kasun merupakan informan yang mengerti secara luas tentang 

permasalahan di masyarakat juga berbagai proses sosial yang ada di 

masyarakat selama masih dipegang teguhnya pantangan yang ada serta 

berbagai permasalahan yang muncul akibat pantangan tersebut. Selain itu 
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dalam informan ini juga digali sisi pengalaman individu dan juga tiga aspek 

dialektika dari Peter L Berger 

 Tokoh Sejarah Desa Golan dan Dusun Mirah. Dari informan ini peneliti 

berasumsi bahwa sesepuh desa atau tokoh masyarakat mengerti secara jelas 

sejarah dari kedua wilayah penelitian tersebut serta memahami tentang 

larangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya. Sehingga dapat digali 

mengapa masyarakat begitu mempercayai dan memegang teguh kepercayaan 

mengenai pantangan larangan menikah serta ketiga pantangan lainnya yang 

sebenarnya dimunculkan oleh cerita rakyat Ki Hanggolono. Selain itu dalam 

informan ini juga digali sisi pengalaman individu dan juga tiga aspek 

dialektika dari Peter L Berger 

 Masyarakat umum dan Ketua RT setempat. Dari informan yang merupakan 

masyarakat umum ini peneliti ingin menggali sisi pengalaman individu dan 

juga tiga aspek dialektika dari Berger. Walaupun juga tidak menutup 

kemungkinan akan digali hal-hal lainnya. Sedangkan Ketua RT disini tentu 

berfungsi dalam menggali informasi pada tingkatan kelompok masyarakat 

yang lebih kecil yaitu lingkup RT di mana pastinya sebagai Ketua RT 

tentunya memiliki wawasan yang luas akan keadaan masyarakat di 

lingkungan RT nya masing-masing. Selain itu informan tersebut juga akan 

digali sisi pengalaman individu dan juga tiga aspek dialektika dari Peter L 

Berger. 

Informan-informan yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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 Muhammad Dawam, beliau merupakan informan yang berasal dari Dusun 

Mirah. Bapak Dawan begitu sapaan akrab beliau, saat ini sudah berusia 37 

tahun di mana kesehariannya beliau bekerja sebagai seorang petani yang 

memiliki lahan pertanian cukup luas. Di dalam Dusun sendiri posisi beliau 

sebagai ketua Dusun atau biasa dipanggil pak kasun di mana beliau juga 

sering mengurusi berbagai proyek pembangunan yang masuk di Dusun Mirah 

maupun juga Desa Nambangrejo hal ini membuat beliau memiliki dua 

pekerjaan yang cukup menyibukan. 

 Sutrisno Hadi, biasa disapa dengan panggilan Pak Tris oleh warga setempat. 

Saat ini beliau sudah berusia 51 tahun dimana dalam kesehariannya berprofesi 

sebagai tukang pijat namun juga sebagai petani. Kondisi beliau secara fisik 

memiliki kelainan pada daerah mata di mana sedikit rabun dalam melihat. 

Namun, masih bisa mengenal orang lain secara jelas ketika melihat dalam 

kondisi cahaya yang terang. Posisi beliau sendiri di Dusun Mirah sebagai 

sesepuh desa dan juga pakar sejarah Desa selain itu beliau juga merangkap 

sebagai pengurus masjid Ki Ageng Mirah salah satu masjid bersejarah di 

Dusun Mirah yang dianggap sebagai masjid pertama di Ponorogo, Jawa timur. 

 Sujari, beliau akrab dipanggil dengan sebutan Pak Jar. Saat ini beliau berusia 

57 tahun dimana beliau menjabat sebagai seorang kepala Desa Golan. Posisi 

beliau sebagai kepala Desa itulah yang membuat peneliti ingin menjadikan 

beliau sebagai informan. Pemilihan informan ini sendiri didasarkan karena 

beliau memliki peran penting di Desa Golan sebagai Kepala Desa yang 
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tentunya pengetahuan beliau akan masyarakat dan juga berbagai fenomena 

sosial di Desanya amat sangat luas. 

 Sumiati yang merupakan seorang guru Sekolah Dasar di mana saat ini sudah 

menginjak usia 45 tahun. Bu sumiati sebenarnya bukan merupakan warga asli 

Golan di mana beliau bertempat tinggal di Golan sejak menikah dengan salah 

satu warga Golan. Bu Sumiati merupakan warga biasa yang tidak memiliki 

posisi apapun di Desa Golan. Tertihitung hingga saat ini beliau sudah tinggal 

di desa Golan selama 25 tahun tentu dalam hal ini membuat beliau begitu 

mengerti seluk beluk tentang fenomena larangan menikah serta ketiga 

pantangan lainnya.  

 Mesemun, biasa akrab dipanggil Mbah Mun. saat ini beliau sudah menginjak 

usia 70 tahun masih kuat dalam menjalankan kegiatan secara fisik sehari-

harinya. Profesi beliau sebagai pengrajin reog dan seniman reog yang sudah 

cukup terkenal di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan posisi beliau di Desa 

Golan sendiri dianggap sebagai sesepuh desa dan juga pakar sejarah Desa 

Golan. pak mesemun sendiri merupakan penduduk asli Desa Golan yang lahir 

dan tumbuh serta besar di Desa tersebut sehingga sangat mengerti 

perkembangan, fenomena atau sejarah dari pantangan yang ada. 

 Painem, merupakan penduduk Dusun Mirah. Saat ini Bu Painem berusia 50 

tahun dan hidup dengan suami serta seorang anak. Dalam sehari-hari beliau 

bekerja sebagai penjaga toko kelontong milikinya sendiri. Beliau merupakan 

istri dari pak RT 03 Dusun Mirah. Posisi dalam Dusun sendiri hanya sebagai 

warga biasa serta sering aktif mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan di 
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Dusun Mirah. Bu Painem merupakan penduduk asli Dusun Mirah di mana 

beliau sejak kecil sudah berada di Mirah. 

 Suroto, beliau merupakan penduduk asli Dusun Mirah, dimana beliau juga 

menjabat sebagai Ketua RT 02 yang baru dijabatnya selama setahun. Saat ini 

Pak Suroto berusia 43 tahun dan bekerja sebagai tukang las di usaha las 

miliknya sendiri. Beliau memiliki seorang istri dan seorang anak di mana 

beliau juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakat yang ada di 

Dusun Mirah. Pemilihan informan ini sendiri yaitu posisi beliau di Dusun 

Mirah sebagai ketua RT. Dengan menjabat sebagai ketua RT dan sejak kecil 

tinggal di Dusun Mirah tentunya Pak suroto juga memliki pengalaman diri 

cukup luas yang bisa digali oleh peneliti serta mampu menjelaskan keadaan 

atau fenomena pantangan yang ada di masyarakat.  

 Soimun, merupakan salah satu penduduk dari Desa Golan. beliau juga 

menjabat sebagai ketua RT 32. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai 

pekerja bangunan dalam sebuah proyek. Pak soimun merupakah penduduk 

asli Desa Golan di mana saat ini sudah berumur 51 tahun dan masih dalam 

kondisi kuat dan sehat. Beliau juga mengaku aktif mengikuti kegiatan 

kemasyarakat di Desa dan kerap juga mengikuti musyawarah di tingkat 

Kecamatan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah 

penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data secara tepat akan sangat 
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diperlukan agar mendapatkn data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian diantaranya adalah: 

 Observasi 

 Di dalam teknik observasi ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yakni pada masyarakat 

Dusun Mirah dan Desa Golan. Pengamatan ini dilakukan tanpa turut serta 

dalam kegiatan sehari-hari informan atau biasa disebut pengamatan non 

partisipan. Aspek yang digali dalam proses observasi berlangsung lebih 

kepada permasalahan yang muncul akibat dari pantangan pernikahan serta 

ketiga pantangan lainnya ini sekaligus mencari informan yang dianggap layak 

untuk keperluan wawancara peneliti ditahapan selanjutnya. Sehingga dalam 

proses ini lebih mencari kepada gambaran umum terkait fenomena pantangan 

menikah sekaligus memudahkan peneliti saat pembuatan daftar pertanyaan 

untuk keperluan wawancara.   

 Wawancara Mendalam / Indepth Interview 

 Wawancara mendalam adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab atau berdiskusi demi mendapatkan 

informasi atau data secara lisan dilakukan secara bertatap muka dengan 

informan dengan bisa menggunakan pedoman wawancara atau tidak (Sutopo, 

2006:72). Dengan melalui wawancara ini diharapkan data utama yang berupa 

ucapan, tindakan, pikiran, perasaan dari masyarakat Desa Golan dan Dusun 

Mirah bisa dengan mudah diperoleh. Dalam rangka pengumpulan data melalui 

wawancara ini dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. 
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Wawancara terstruktur merupakan sebuah wawancara yang dilakukan secara 

terencana dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman wawancara 

yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah disesuaikan dengan data yang 

akan dibutuhkan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan 

sebuah wawancara yang dilakukan ketika peneliti dalam proses wawancara 

terstruktur merasa perlu untuk mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat 

yang dirasa akan lebih sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam 

wawancara ini dilakukan demi mendapatkan data primer yang didapatkan 

secara langsung di lapangan dari informan. Proses wawancara ini sendiri 

berlangsung selama empat kali turun lapang. Dalam satu kali turun lapang 

dilakukan wawancara sebanyak dua informan, hal ini dimaksudkan agar 

waktu yang didapatkan penelitian bisa lebih efisien saat pengolahan data 

nantinya. Waktu dalam menjalankan wawancara sendiri ditentukan oleh 

informan sendiri di mana biasanya banyak dilakukan pada pagi hari dan sore 

hari.  

 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan mencari data tentang hal-hal yang menunjang 

penelitian baik itu berupa majalah, catatan, buku, transkrip, surat kabar, 

raport, notulen, agenda, dan sebagainya (Arikunto,2006:158). Data-data yang 

didapatkan nantinya digunakan untuk membantu melengkapi sebuah 

penelitian yang akan dilakukan di Dusun Mirah dan Desa Golan yang dalam 

proses untuk mendapatkan tersebut didasarkan pada etika seorang peneliti. 
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Dalam proses dokumentasi ini dijalankan bersamaan saat peneliti melakukan 

observasi maupun wawancara. 

3.6 Jenis Sumber Data 

 Data adalah bahan keterangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan tentang objek penelitian yang penekanannya 

pada aspek materi dan merupakan bagian dari suatu fakta (Bungin, 2001:123). 

Dalam penelitian ini sendiri data yang digunakan terdiri dari dua sumber data 

antara lain : 

 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapatkan oleh seorang peneliti dari 

informan secara langsung di lokasi penelitian saat penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil obeservasi dan 

wawancara secara mendalam (indepth interview) terhadap subjek penelitian 

yakni masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan,  Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo. Hasil dari data primer ini biasanya berupa rekaman 

suara serta catatan kecil yang nantinya akan diproses saat di tahapan analisa 

data. 

 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung. 

Data ini adalah bagian dari data pendukung yang digunakan untuk 

memperkuat data primer yang sudah didapatkan selama proses observasi dan 

wawancara. Data sekunder  sendiri diperoleh dari laporan penelitian terdahulu 

atau biasa juga disebut studi kepustakaan (Hasan, 2004:14). Dalam penelitian 
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ini sendiri data sekunder didapatkan dari beberapa literatur seperti jurnal, 

buku dan media massa yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumentasi 

berupa foto yang mendukung untuk kepentingan penelitian.  

3.7 Teknik Analisis Data 

 Di dalam penelitian fenomenologis memiliki beberapa prosedur yang 

perlu untuk diperhatikan dalam melakukan analisis data. Teknik analisa data yang 

digunakan sendiri adalah modifikasi teknik analisis fenomenologi dari Stevick, 

Colaizzi dan Keen (lihat Cresswell, 1998:54-55, 147-150; Moustakas,1994:235-

237)   dengan prosedur sebagai berikut : 

 Tahap awal, di sini peneliti  melakukan pendeskripsian sepenuhnya fenomena 

pantangan menikah yang dialami oleh masing-masing informan atau subjek 

penelitian di mana hal yang lebih ditekankan yaitu mengenai pemaknaan dan 

pengalaman yang dialami individu serta tiga tahapan dialektika dari teori 

Berger. Peneliti melakukan transkirpsi data dari hasil wawancara dengan 

informan yang diubah dalam bentuk bahasa tulisan di mana sebelumnya hasil 

wawancara kebanyakan berupa rekaman suara saja serta catatan-catatan kecil. 

Selain itu juga peneliti menerjemahkan hasil transkrip ke dalam bahasa 

Indonesia jika saat proses wawancara informan menggunakan bahasa daerah 

seperti bahasa jawa.  

 Tahap horizontalisme, di sini peneliti melakukan inventarisasi atau 

mengorganisasikan pernyataan-pernyataan penting dari informan yang relevan 

dengan hasil transkripsi wawancara di mana ada beberapa pernyataan-

pernyatan informan yang diluar dari topik yang ingin digali peneliti. Dari 
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informasi yang didapatkan pada tahap ini peneliti tidak diperkenankan terlebih 

dahulu untuk melakukan penilaian (bracketing/ epoche) yang artinya adalah 

bahwa peneliti tidak boleh terlebih dahulu mencampurkan pernyataan-

pernyataan penting yang diperoleh dari hasil transkrip dengan informan. 

Untuk mempermudah dalam mengorganisasikan pernyataan-pernyataan 

penting peneliti melakukan pengkodingan terhadap masing-masing 

pernyataan tersebut. 

 Tahap Cluster Meaning, dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan 

pernyataan-pernyatan ke dalam unit-unit atau tema-tema makna dan 

memisahkan pernyataan-pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. 

Dalam tahapan ini dibuatlah tebel horisonalisasi sebagai penjelas dari kata 

kunci yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan 

beberapa tahapan seperti berikut : 

a) Textural Description, dalam tahapan ini peneliti akan mendeskripsikan 

dalam bentuk tulisan atau teks mengenai apa yang dialami oleh individu. 

b) Structural Description, dalam tahapan ini peneliti akan menuliskan dalam 

bentuk tulisan atau teks tentang bagaimana fenomena yang dialami oleh 

informan yaitu seperti kejadian mistis yang sering terjadi di kedua wilayah 

penelitian ini. Selain itu, peneliti juga perlu untuk mencari makna 

berdasarkan pada refleksi dari peneliti yang  berupa perasaan, penilaian, 

opini, harapan serta penilaian dari subjek penelitian tentang fenomena 

yang telah dialaminya. 
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 Tahap Deskripsi Esensi, di sini peneliti akan memulai untuk membangun 

deskripsi dengan menyeluruh mengenai esensi serta makna dari pengalaman 

para informan. Selain mencari makna peneliti pada tahapan ini juga mencari 

makna terdalam yang terdapat dalam pernyataan informan tersebut. 

 Tahap akhir, di sini peneliti akan menulis hasil penelitian yang didapatkan ke 

dalam bentuk laporan hal ini agar pembaca lebih dapat memahami tentang 

fenomena yang dialami oleh para informan. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan kegiatan yang disebut teknik keabsahan 

data yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan tingkat 

kepercayaan data yang didapatkan saat proses penelitian berlangsung, hal ini 

supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moelong, 2014:320).  Selain 

itu Moelong juga menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat tiga 

kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu data, yaitu : 

 Memperpanjang proses keikutsertaan peneliti selama di lapangan. Hal ini 

menjadi penting karena keikutsertaan peneliti selama di lapangan akan 

menentukkan hasil dari data yang sudah didapatkan. Semakin lama peneliti 

untuk terjun di lapangan maka akan  semakin tinggi pula tingkat keabsahan 

data yang didapatkan. Dalam hal ini peneliti melakukan turun lapang hampir 

satu bulan namun tidak dilakukan secara berturut-turut. Biasanya dalam sehari 

peneliti hanya menemui dua orang informan saja untuk wawancara. Namun, 

sebelum melakukan wawancara biasanya dihari sebelumnya peneliti sudah 
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menemui informan tersebut sekaligus membicarakan mengenai fenomena 

pantangan menikah ini.   

 Melakukan pengamatan di lapangan secara intensif. Dengan dilakukannya 

pengamatan secara intensif maka peneliti akan memperoleh data yang bisa 

lebih akurat. Di sisi lain peneliti juga akan lebih bisa dalam memahami suatu 

permasalahan yang terjadi selama di lapangan.  

 Melakukan peer-debriefing. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk lebih 

mempertajam saat proses analisis data yang dilakuakan secara berdiskusi serta 

meminta masukan-masukan dari orang lain yang dirasa lebih memahami 

permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini selain melakukan wawancara 

peneliti juga meminta masukan-masukan dari teman yang bertempat tinggal di 

kedua wilayah penelitian tersebut serta dari seorang mahasiswa Universitas 

Madiun yang sudah pernah melakukan penelitian di wilayah tersebut.  

 

 


