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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan cara atau metode, metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsional. Hal ini menunjukkan

bahwa  metode tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan

tingkat keberhasilan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Analisis

fungsional menurut Malinowski dalam Suwardi Endraswara (2003:103) adalah

kemampuan melukiskan masyarakat tertentu sampai ke hal-hal kecil. Aspek-aspek

kehidupan masyarakat dapat terungkap sehingga fungsi dan maknanya akan

terungkap.

Fungsi menurut Malinowski sama dengan “guna”, kegunaan dari institusi dalam

rangka memenuhi kebutuhan psikologis individu-individu masyarakat. Dalam

rangka memenuhi kebutuhan tersebut individu harus menjaga kesinambungan

kelompok sosial (Marzali dalam Koentjaraningrat, 1987:34).

Teori fungsional tentang kebudayaan bukan hanya menjelaskan tentang kaitan

fungsi-fungsi, tetapi teori ini juga memberikan kepuasan tersendiri. Dalam

penelitian ini tidak terlepas dari teori fungsional kebudayaan seperti diungkapkan

oleh Malinowski, mula-mula ia mengembangkan teori tentang fungsi dari unsur-
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unsur kebudayaan manusia. Inti dari teori tersebut adalah segala aktifitas

kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah

kebutuan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh

kehidupannya (Koentjaraningrat, 1987:171).

Penelitian budaya secara fungsional menurut Malinowski dalam Suwardi

Endraswara (2003:107) hendaknya mampu analisis kebutuhan dasar dan

kebutuhan sekunder manusia. Kedua kebutuhan tersebut berfungsi untuk

mempertahankan kebudayaan dari kemusnahan. Salah satu kebutuhan dasar

manusia adalah rumah. Hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dijelaskan

oleh peneliti yaitu tentang fungsi ruang pada Rumah Ulu (lambahan Ulu)

masyarakat adat Komering di desa Betung Kecamatan Semendawai Barat

Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

Dalam hal ini fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal, fungsi pada tiap-tiap

ruangan, dan fungsi dalam menjaga nilai-nilai budaya. Hal ini metode fungsional

adalah metode yang digunakan penulis dalam mengungkapkan fungsi-fungsi

Rumah Ulu yang berkaitan dengan fungsi kegunaan Rumah Ulu pada masyarakat

adat Komering pada tiap ruangan, serta fungsi lain rumah ulu dalam menjaga

nilai-nilai budaya sehingga terjalin kerukunan masyarakat adat Komering yang

mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat adat

Komering dan Rumah Ulu merupakan wujud kebudayaan fisik dari masyarakat

adat Komering. Hal ini diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekanto (1989:150)

bahwa kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola

perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola
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berfikir, merasakan, dan bertindak. Hal ini jelas bahwa perilaku manusia sangat

dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkan seperti rumah, sandang, jembatan, dan

alat-alat komunikasi serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan didapatkannya.

Maka, kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia seperti rumah Ulu ini sangat

dijaga nilai-nilai kebudayaannya oleh masyarakat adat Komering. Dalam teori

fungsional terdapat pula teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot

Person (1975:85) adalah sebagai berikut:

Teori struktural fungsional Talcot Person dimulai dengan empat fungsi
penting untuk semua sistim ”tindakan” yang disebut dengan AGIL. Melalui
Agil ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistim.
Menurut Person fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah
pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistim. Dengan difinisi ini
Person yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistim
yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah adaptation (adaptasi), goal
attaintment (pencapaian tujuan), integration (integrasi), dan latency
(pemeliharan pola).

Berdasarkan pendapat di atas, dalam empat sistem tindakan yang diciptakannya.

Tingkatan yang paling rendah dalam sistim tindakan ini adalah lingkungan fisik

dan organisma, meliputi aspek-aspek tubuh manusia, anatomi, dan fisiologisnya.

Sedang tingkat yang paling tinggi dalam sistim tindakan adalah realitas terakhir

yang mungkin dapat berupa kebimbangan, ketidak pastian, kegelisahan, dan

tragedi kehidupan sosial yang menantang organisasi sosial. Di antara dua

lingkungan tindakan itulah terdapat empat sistim yang diciptakan oleh Parson

meliputi organisme perilaku, sistim kepribadian, sistim sosial, dan sistim kultutral.

Semua pemikiran Parson tentang sistim tindakan ini didasarkan pada asumsi-

asumsi.

Selain itu, Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah
kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian – bagian yang dibedakan.
Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing – masing
yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling



42

interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang
tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran
inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan
Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis
fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk
berbagai perspektif fungsional modern.

Teori fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa
masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian
atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam
keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa
perubahan pula terhadap bagian yang lain, dengan kata lain masyarakat
senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan
tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang
ada, fungsional bagi sistem sosial itu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teori struktural fungsional merupakan

teori yang menekankan masyarakat kepada suatu system sosial pada bagian-

bagian yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Demikian

halnya fungsi yang terdapat pada tiap-tiap ruang pada rumah ulu yang merupakan

suatu sistem pada masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya pada ruang-

ruang tersebut.

B. Variabel dalam Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2011:161), Variabel Penelitian adalah objek

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan

Sumadi Suryabrata (2011:25) mengemukakan bahwa: “ Variabel diartikan sebagai

segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, varibel merupakan segala sesuatu objek

yang akan kita teliti, maka variabel yang diajukan dalam penelitian ini adalah

variabel tunggal yaitu Fungsi ruang pada Rumah Ulu (lambahan Ulu) masyarakat
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adat Komering di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku

Timur Sumatera Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat

Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Berdasarkan keadaan geografis dari

Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sumatera Selatan, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sebagian besar terdiri

dari tanah yang rendah atau berawa-rawa dan terletak di pinggiran sungai

Komering. Hal ini memungkinkan sebagian masyarakatnya membangun rumah

dengan tipe rumah berjenis panggung. Desa Betung ini mempunyai batas-batas

wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Menanga Besar

- Sebelah Selatan berbatas dengan Simpang Karta Mulya

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanjung Kukuh

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Mas

D. Informan

Informan adalah seseorang atau ketua adat yang mewakili pengetahuan budaya

yang diteliti (Suwardi Endraswara, 2006:119). Menurut Sprady dan Faisa

(1990;57), supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ada beberapa kriteria

yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan informan, yaitu :

a. Subjek telah lama dan intensif dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi

sasaran
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b. Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan

yang menjadi sasaran penelitian

c. Subjek mempunyai banyak informasi dan banyak waktu dalam memberikan

keterangan.

Kemudian, menurut J.S Badudu (1988:55-56) dalam bukunya Ilmu Bahasa

Lapangan syarat –syarat informan adalah:

a. Umur informan harus benar-benar dapat mewakili dari suatu masyarakat
bahasa.

b. Mutu kebudayaan dan psikologi seorang informan harus luas dan dapat
berbicara secara relevan.

c. Informan hendaknya seorang penutur asli dari bahasa dan dialek yang
sedang dipelajari.

Informan adalah orang dalam latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi penelitian. Seorang informan harus

mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Syarat-syarat seorang informan

adalah jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk

pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian, dan

mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi

(Moleong, 1998:90). Karena peneliti sudah mengetahui siapa saja informan yang

akan diwawancarai maka selanjutnya dapat dikatakan peneliti dapat dikatakan

menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam hal ini informan yang dipilih adalah :

1. Sesepuh adat Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku

Timur Sumatera Selatan.

2. Masyarakat adat yang masih menempati Rumah Ulu.
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3. Ketua adat Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur

Sumatera Selatan.

4. Perangkat desa yang banyak mengetahui pengetahuan tentang Rumah Ulu.

5. Masyarakat adat Komering yang mengetahui dan memiliki waktu luang untuk

diwawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan dan seakurat

mungkin, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Moh. Nazir (2009:192) wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau reponden dengan

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Interviu yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh

informasi dari terwawancara (Suhasimi Arikunto, 2011:198).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh adat masyarakat

setempat yaitu tokoh adat Komering dan masyarakat setempat yang menempati

Rumah Ulu.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2011:274). Menurut Basrowi dan Suwandi

(2008:158) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.

Maka berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengadakan penelitian berdasarkan

dokumentasi yang ada berupa catatan-catatan, buku yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

c. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala

yang diteliti (Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2011:54). Menurut

Suharsimi Arikunto (2011:199) observasi atau yang disebut pula dengan

pengamatan, meliputi kegiatan seluruh pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indra.

Dengan demikian, tekhnik observasi ini dilakukan secara langsung meninjau

ketempat penelitian untuk mengolah data yang didapat agar akurat di Desa

Betung, Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

Untuk mengamati berbagai keadaan tentang fungsi ruang pada Rumah Ulu

masyarakat adat komering di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat

Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.
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d. Kepustakaan

Kepustakaan selain berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh dari

lapangan, teknik ini juga bermanfaat untuk memahami konsep-konsep ilmiah

maupun teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penelitian (Departemen

pendidikan nasional, 2001:5).

Menurut Koentjaraningrat studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data

dan informasi dengan bantuan-bantuan materi terdapat diruang perpusatakaan,

misalnya dalam bentuk majalah, koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah,

dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat,

1983:81).

Teknik kepustakaan merupakan metode yang dipakai dengan cara meneliti dan

mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian

yang akan diteliti. Dengan cara ini pengetahuan penulis mengenai fungsi ruang

pada Rumah Ulu masyarakat adat komering dapat diperkaya untuk selanjutnya

melakukan penelitian di lapangan.

F. Teknik Pengolahan Data yang Digunakan

Setelah memperoleh data melalui teknik pengumpulan data dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi, maka proses selanjutnya mengolah data dengan

teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang dilakukan meliputi

penyelesaian data-data yang diperoleh dan memilah-milah data yang kira-kira

dibutuhkan untuk penelitian serta membuang data-data yang tidak

diperlukan.Kemudian melakukan kritikan atau uji kevalidan data. Kritikan



48

terhadap data yang bersifat intern atau dengan kedua-duanya. Setelah melakukan

pengeritikan terhadap data baru kemudian menyusun sebuah rancangan wacana

data. Terakhir setelah menyusun sebuah rancangan wacana data maka dapat

dilakukan analisis data.

Berdasarkan pendapat di atas penelitian kualitatif, karena data yang terdapat

dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa uraian-uraian

yang terdapat dilapangan, bukan data dalam bentuk angka atau kualitatif dan

pengolahan data seperti ini memerlukan pemikiran yang teliti dalam

menyelesaikan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan hasil-hasil

penelitian. Adapun analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif. Menurut Moh.Nazir teknik analisis data adalah suatu teknik yang

mengelompokan, membuat manipulasi serta menyingkat data sehingga mudah

dicerna (2009:346). Sedangkan analisis data kualitatif menurut Joko Subagyo

adalah penelitian yang digunakan untuk meminta informasi yang bersifat

menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut dapat diwujudkan dalam

bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan penjelasan yang menggambarkan

keadaan, proses, peristiwa tertentu (Joko Subagyo, 1997:94).

Menurut Nasution dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011:84)

analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data
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berarti menggolongkannya (mengkategorikan) dalam pola atau tema. Berikut

teknik analisis data yang digunakan:

1. Reduksi Data, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian, kemudian dicari temanya. Reduksi data dapat pula membantu

dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mangul dari catatan tertulis

dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan

sehingga dapat diverifikasikan dan memperoleh kesimpulan.

2. Display Data, yaitu menyajikan data.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sementara dalam pengambilan

tindakan.Untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini,

maka diperlukan matrik naratif untuk mendiskripsikan hasil penelitian ini.

Dalam penulisan matrik naratif dibutuhkan kemampuan interpretative

sehingga penyajian data akan lebih baik.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi, yaitu kegiatan di akhir penelitian

kualitatif atau memberikan kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti berusaha mencari arti, mancatat keteraturan pola-pola, konfigurasi

dan alur sebab akibat dari proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama

penelitian berlangsung sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas

kebeneran dan kegunaannya.
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