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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan 

metode penelitian Etnometodologi. Pertimbangannya bahwa pendekatan ini 

mampu mengungkap secara lebih tajam dan mendalam mengenai kegiatan usaha 

sehari-hari dan pengimplementasian price setting yang dilakukan oleh etnis 

Minangkabau. Metode penelitan ini mampu memahami kebudayaan suatu etnis 

secara langsung dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan kualitatif akan 

membimbing penulis untuk memperoleh fenomena-fenomena yang tidak terduga 

sebelumnya. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

perilaku yang diamati dengan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

mengenai dunia sekitarnya. 

Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif memiliki beberapa 

karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, 

menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan 

pada makna. Metode Etnometodologi menurut Neuman (1997) adalah 

keseluruhan penemuan, metode, teori, suatu pandangan dunia. Pandangan 

etnometodologi berasal dari kehidupan.  

Sejalan dengan itu Kurniawan (2012:85) menyebutkan etnometodologi 

merupakan sebuah studi tentang bagaimana memahami perilaku individu-indiivdu 
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dalam sebuah lingkungan sosial sehari-hari menyelesaikan permasalahan atau 

pekerjaan yang mereka hadapi. Dalam pengamatannya, etnometodologi berusaha 

untuk memahami perspektif dari individu dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan. Ide besar dalam etnometodologi adalah bahwa kegiatan yang 

dilakukan individu berupa interaksi dan perilaku yang terjadi dalam sebuah 

lingkungan sosial mungkin dilakukan dalam berbagai bentuk keahlian. Hasil 

pengamatan atas perilaku dan sudut pandang individu inilah yang kemudian 

dipadukan dengan intuisi peneliti untuk kemudian dijadikan referensi dalam 

mengkonsep sebuah pemahaman. 

Disamping itu Ritzer (1996) mengartikan etnometodologi sebagai kajian 

mengenai pengetahuan, aneka ragam prosedur dan pertimbangan yang dapat 

dimengerti oleh anggota masyarakat biasa. Masyarakat seperti ini bisa mencari 

jalan dan bisa bertindak dalam keadaan dimana mereka bisa menemukan dirinya 

sendiri.  

Pekerjaan etnometodologi menurut Garfinkel (1967) adalah studi tentang 

bagaimana orang-orang sebagai pendukung dari tatanan yang lazim menggunakan 

sifat-sifat tatanan itu untuk agar bagi para warga dapat terjadi ciri-ciri 

terorganisasi yang kelihatan nyata. Para ahli etnometodologi berupaya bagaimana 

cara orang memandang, menjelaskan, dan memberikan tatanan di dunia tempat 

hidupnya. Etnometodologi telah berhasil mengajak peneliti menjadi peka terhadap 

isu, yaitu penelitian itu sendiri bukan upaya ilmiah yang khas, tetapi lebih dilihat 

sebagai suatu pencapaian kerja yang praktis (Bogdan dan Biklen, 1990).  

Dalam prakteknya, etnometodologi Garfinkel menekankan pada kekuatan 

atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Pengamatan atau pendengaran 



26 
 

digunakan Grafinkel ketika melakukan penelitian pada sebuah toko. Sementara 

itu, Jack Douglas menggunakan etnometodolgi untuk menyelidiki proses yang 

digunakan para koroner (pegawai yang memeriksa sebab musabab kematian 

seseorang untuk menentukan suatu kematian sebagai akibat bunuh diri. Douglas 

mencatat bahwa untuk menentukan hal itu, koroner harus menggunakan 

pengertian akal sehat yaitu apa yang diketahui oleh setiap orang tentang alasan 

orang bunuh diri sebagai dasar menetapkan adanya unsur kesengajaan (Furchan, 

1992). 

Menurut Moleong  (2004) dalam pendekatan kualitatif peneliti ikut 

berperan serta saat pengumpulan data dilakukan dan peneliti tidak selamanya 

berada di luar objek studi tersebut melainkan menjadi bagian dari objek tersebut. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan dari metodologi kualitatif, dimana metodologi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

Dalam Hendrarso (2005) penelitian kualitatif mampu memandang realitas 

sosial sebagai hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistis. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yang memandang realitas sosial bersifat, konkret dan 

teramati. 

Kurniawan (2012:136) menyimpulkan bahwa pengikhtisaran hasil 

pengamatan etnometodologi diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Pertama, 

kelompok tersurat yang berisi cara-cara pemecahan masalah dari objek penelitian 

yang diperoleh dari wawancara. Dalam etnometodologi dikenal dengan analisis 
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refleksivitas. Kelompok  kedua, kelompok tersirat yang berisi cara-cara 

pemecahan masalah  yang ditangkap melalui kegiatan sehari-hari dari objek 

penelitian. Dalam etnometodologi dikenal dengan analisis indeksialitas. 

Pengaplikasian etnometodologi dalam penelitian yakni menerapkan 

analisis etnometodologi pada suatu rumah makan padang. Peneliti memilihi 

beberapa informan atau yang biasa disebut dengan aktor dan melakukan analisis 

indeksialitas dan analisis refleksivitas. 

3.2 Objek dan lokasi penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian suatu penelitian, 

objek yang penulis teliti adalah rumah makan Padang. Penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian terhadap 3 pengusaha rumah makan Padang di kota Malang 

yang mempunyai segmen pasar yang berbeda-beda. Perbedaan segmen pasar 

nantinya mampu memberikan hasil penelitian yang lebih akurat. 

3.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara sengaja atau 

Purposive Sampling, karena penulis menentukan informan berdasarkan kriteria 

atau tujuan penelitian, dan informan yang telah ditentukan tersebut adalah rumah 

makan padang yang mempunyai banyak cabang ataupun baru mempunyai 1 

cabang. 

Berikut ini adalah 3 rumah makan Padang yang menjadi informan peneliti 

1. Rumah makan Padangmurah. Dekat terminal Landungsari dan 

Dinoyo Malang. 
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2. Rumah makan Minang Jaya. Depan pintu masuk Brawijaya 

sebelah barat. 

3. Rumah makan Arau Minang. Depan taman rekreasi Sengkaling. 

3.4 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan 

Supomo, 2009). Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

yang didapat dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

menggunakan alat bantu daftar pertanyaan. 

 Indriantoro dan Supomo (2002:147) juga menambahkan bahwa data 

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (1993)  pengertian teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang 
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cara-cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan 

dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan penggunaannya.  

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dilakukan terutama 

apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk 

dimasuki unsur minat peneliti karena semakin kurang pengalaman dalam 

pengumpulan data, maka semakin mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya 

dan penelitian semakin condong (bias) data yang terkumpul (Arikunto, 2006). 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap15 pengusaha 

yang berasal dari etnis Minangkabau. Teknik ini dilaksanakan untuk 

mengetahui fenomena yang terjadi pada pengusaha etnis Minangkabau. 

3.6 Tahapan Penelitian 

Penelitian etnometodologi secara tidak langsung mengharuskan peneliti 

terjun langsung kelapangan dengan melihat secara langsung objek penelitian dan 

berinteraksi langsung dengannya. Banyaknya cara mendapatkan informasi 

membuat peneliti harus memilih cara yang mana yang paling efektif dan efisien 

dalam melakukan penelitian. 

Pengikhtisaran hasil pengamatan etnometodologi diklasifikasikan kedalam 

dua kelompok. Pertama, kelompok tersurat yang berisi cara-cara pemecahan 

masalah dari objek penelitian yang diperoleh dari wawancara. Dalam 
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etnometodologi dikenal dengan analisis refleksivitas. Kelompok  kedua, 

kelompok tersirat yang berisi cara-cara pemecahan masalah  yang ditangkap 

melalui kegiatan sehari-hari dari objek penelitian. Dalam etnometodologi dikenal 

dengan analisis indeksialitas. (Kurniawan : 2012) 

Dalam analisis refleksivitas peneliti menanggapi permasalahan-

permasalahan yang ada melalui kegiatan wawancara yang dilakukan dengan 

informan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dan memberikan 

umpan balik terhadap pernyataan yang diberikan oleh informan, peneliti akan 

mengetahui maksud dan tujuan dari jawaban-jawaban dari informan. Setelah 

wawancara, peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut 

secara keseluruhan, melihat dari bahasa tubuh dan perkataan-perkataan informan, 

maka peneliti akan menemukan jawaban tersendiri dan itulah yang disebut dengan 

analisis refleksivitas. 

Analisis indeksialitas didapat dari pengamatan peneliti terhadap kegiatan 

keseharian informan, peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informan 

mulai dalam kesehariannya. Peneliti juga mengamati lingkungan dimana informan 

berkegiatan, karena lingkungan yang berbeda bisa memberikan analisis yang 

berbeda pula. 

Analisis indeksialitas dilakukan dengan pengindeksan baik sifat, kegiatan 

ataupun hal lainnya yang objeknya merupakan pengusaha rumah makan Padang 

yang bersuku Minangkabau. Pengindeksan nantinya muncul ketika ada sesuatu 

hal yang sangat mendominasi dalam kegiatan, kata-kata atau sifat khusus 

informan dalam hal ini adalah orang Minang. 
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Gambar 3.1 

Tahapan Penelitian Etnometodologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti selanjutnya menanyakan beberapa pertanyaan dengan melakukan 

wawancara terhadap informan, sehingga peneliti mampu menangkap pandangan 

informan tentang rumah makan Padang, penentuan harga dan hal-hal lainnya yang 

terkait secara meluas. Pertanyaan yang peneliti buat menyangkut tujuan penelitian 

ini yakni mengetahui price setting yang diterapkan dalam rumah makan Padang 

yang dimiliki oleh etnis Minangkabau. 

Refleksivitas yang didapat merupakan kesimpulan yang diperoleh dari 

indeks yang didapat dari analisis indeksialitas dan wawancara yang dilakukan 

dengan informan. Refleksivitas mencerminkan keseluruhan dari informan dalam 

hal ini adalah etnis Minangkabau baik berupa sifat, kebudayaan, perkataan yang 

sering terlontar, kegiatan sehari-hari dan lain-lainnya. Dari refleksivitas tersebut 

dapat diambil kesimpulan mengenai bagaimana price setting  yang diterapkan 

oleh etnis Minangkabau dalam usaha rumah makan Padangnya, yang nantinya 

akan menjadi hasil penelitian dari penelitian ini. 
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