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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini 

menggunakan teknik kualitatif, yakni pengungkapan realitas tanpa melakukan 

pengukuran yang baku dan pasti. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena 

sosial secara holistic tanpa perlakuan manipulatif.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kebudayaan, makna pendekatan 

kebudayaan dapat diartikan sebagai sudut pandang  atau cara melihat dan 

memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan 

kebudayaan sebagai acuannya.1 

B. Subjek dan Objek  

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Juhu Kab. Hulu 

Sungai Tengah Kec. Batang Alai Timur.  

 

 

                                                           
1 Maman. M. Deden Ridwan Ali Mustofa. Ahmad Agus,Metodologi penelitian agama teori dan 

praktik. 2006( Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal 95 
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kearifan lokal masyrakat Desa Juhu 

masih menganut kepercayaan lama, dan berada dipedalaman.  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini terbagi menjadi Dua yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang sepenuhnya didapat dilokasi 

penelitian malalui narasumber dan aktivitas masyarakat Desa Juhu.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperolah dari berbagai 

sumber, buku, dan internet dengan penelitian.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang akan dimuat dalam penelitian ini dalam ruang 

lingkup masyarakat Desa Juhu baik penduduk tetap maupun penduduk 

yang lagi berada diluar Desa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan secara tidak langsung dalam beberapa kali 

perjalanan ke Desa Juhu yaitu negosiasi- negosiasi makna dan kekuasaan yang 

lebih luas sambil mengakui kekhasan mereka. Wawancara dilakukan pada 

orang yang pernah melakukan perjalanan ke Desa Juhu, sebagai data 

pembanding.   

2. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.  

E. Dokumentasi 

Dokumentasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam melakukan 

observasi, wawancara serta kegiatan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya 

sehari- hari. Dokumen- dokumen yang di ambil dilapangan secara emperis akan di 

lengkapi dengan sumber buku- buku atau penelitian- penelitian yang berhubungan 

dengan mitos dan kebudayaan. 

 

 

 

 



23 
 

F. Analisis Data  

Analisis Data ialah rangkain kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah.2 

Teknik Analisis Tema mencoba mengumpulkan sekian banyak tema- tema, 

focus budaya, etos budaya, nilai simbol- simbol budaya yang terkonsentrasi pada 

domain- domain tertentu.3 

  

 

                                                           
2 Moh. Husni, “ Pesan- pesan Dakwah Dalam Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan ( 

Analisis framing pada Rubrik Religi Edisi Juni 2016 )”. ( skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi ), hal 74 
3 Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan public, ddan ilmu sosial 

lainnya. 2009 ( Jakarta: kencana )hal 213 

 


