
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang mengkaji atau menganalisis fenomena di masyarakat mengenai

ritual keagamaan dan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat etnis Bali ini

menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini,

mengingat masalah yang dikaji adalah mengenai ritual keagamaan yang

melenceng menjadi sebuah ajang perjudian. Dalam hal ini, unsur dari ritual yang

memiliki nilai keagamaan yang tinggi telah disalahgunakan oleh orang-orang

yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif agar dapat menjelaskan, menggambarkan, serta mengkomparasikan

bentuk dari ritual tabuh rah dengan perjudian yang dikenal dengan istilah tajen.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosesi pelaksanaan ritual keagamaan tabuh rah, dimulai dari (1) tempat

pelaksnaan ritual tabuh rah, (2) jumlah set atau babak dalam ritual tabuh

rah, (3) sesaji atau banten yang digunakan, (4) ayam yang digunakan

memenuhi (persyaratan panca warna atau tidak), dan (5) pemimpin ritual

tabuh rah.
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2. Pemahaman masyarakat di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara,

Lampung Timur tentang makna ritual tabuh rah.

3. Tanggapan masyarakat mengenai perjudian sabung ayam (tajen) yang

berada di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.

4. Prosesi pelaksanaan kegiatan judi tajen, dimulai dari (1) pelaku atau pemain

dalam judi tajen, (2) cara melakukan permainan judi tajen, (3) jumlah set

atau babak dalam permainan judi tajen, dan (4) tempat pelaksanaan

permainan judi tajen.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan

jalan mempertimbangkan teori substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari

kesesuaian dengan kenyataannya, begitu juga keterbatasan geografis dan

pertimbangan praktis lainnya, seperti biaya, waktu, tenaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini dilakukan di Desa Restu

Rahayu Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dasar pertimbangan peneliti

mengambil lokasi tersebut adalah karena mayoritas penduduk di Desa Restu

Rahayu Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur adalah etnis Bali dan

beragama Hindu, serta masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih dan sering

melakukan ritual tabuh rah dan judi tajen.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang akan dikumpulkan berasal dari 2

(dua) sumber, yaitu sebagai berikut:
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1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data atau

informan yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat

berupa opini seseorang yang dijadikan sebagai informan, pengamatan secara

langsung, dan hasil pengujian.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari

sumber data (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.

E. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman

tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi tim penelitian meski hanya

bersifat informal. Di dalam penelitian ini informan yang dipilih merupakan tokoh

agama dan masyarakat setempat yang mengerti tentang ritual tabuh rah dan judi

tajen di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Untara, Lampung Timur.

F. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini ditentukan secara sengaja

(purposive) berdasarkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Pemuka agama yang mana selalu dijadikan sebagai ketua dalam setiap

pelaksanaan upacara keagamaan di dalam pura yang berada di Desa Restu

Rahayu, Kecamatan  Raman Utara, Lampung Timur. Pemuka agama dalam

masyarakat Hindu dikenal dengan sebutan pemangku adat atau pinandita.
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Pemuka agama (pemangku adat) dipilih sebagai informan karena, pemuka

agama dianggap sebagai orang yang tahu tentang ritual tabuh rah dari

makna yang dikandung dalam tabuh rah maupun cara pelaksanaannya.

Penentuan informan ditentukan secara purposive yaitu pemuka agama

(pemangku adat), namun pemuka agama yang dipilih sebagai informan

ditentukan secara snowball. Dimulai dengan bertanya kepada salah satu

anggota masyarakat mengenai tabuh rah (seberapa jauh pengetahuan

mereka tentang tabuh rah), kemudian anggota masyarakat tersebut

memberikan informasi bahwa ada pemangku adat yang lebih mengerti

mengenai tabuh rah, dan seterusnya begitu hingga mendapatkan informasi

yang dibutuhkan.

2. Anggota masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan ritual tabuh rah

maupun perjudian tajen di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Untara,

Lampung Timur. Anggota masyarakat yang dipilih sebagai informan

sebenarnya lebih kepada orang yang selalu mengikuti kegiatan tajen baik

berpartisipasi langsung maupun sekedar menonton. Masyarakat yang gemar

mengikuti aktifitas tajen pasti juga akan mengikuti ritual tabuh rah

(keharusan dalam setiap masyarakat), namun masyarakat yang hanya

mengikuti ritual tabuh rah belum tentu gemar berpartisipasi dalam aktifitas

tajen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tabuh rah merupakan ritual yang

harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat.

Anggota masyarakat dijadikan informan karena di dalam penelitian ini,

ingin diketahui seberapa banyak pengetahuan masyarakat mengenai tabuh

rah maupun tajen. Sebagai catatan bahwa, tidak semua anggota masyarakat
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mengerti mengenai tabuh rah, banyak orang yang menganggap bahwa

tabuh rah dan tajen adalah hal yang sama. Penentuan informan ditentukan

secara purposive, yaitu anggota masyarakat, namun anggota masyarakt yang

dipilih dengan cara snowball.

Di dalam pengambilan informan ini peneliti mengambil 8 (delapan) orang

informan yang terlibat dalam ritual tabuh rah dan judi tajen. Delapan informan

disini terdiri dari 3 pemuka agama (pemangku) dan 5 masyarakat yang terlibat

dalam ritual tabuh rah dan judi tajen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena

alat ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan data

berlangsung. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, peneliti mempergunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam

Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden

dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder) yang dikerjakan secara

sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dipilih sebagai

tekhnik pengumpulan data yang utama. Wawancara mendalam yaitu melakukan

wawancara langsung dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian

dengan menggunakan pertanyaan bebas. Di dalam proses wawancara mendalam
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ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan

sebelumnya, seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh atau anggota masyarakat

yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan

cara mngunjungi tempat tinggal informan dan berbincang-bincang terkait dengan

informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi (pengamatan)

Secara singkat observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada

objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itulah yang disebut data atau

informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaannya di lapangan

sehingga diperoleh data atau fakta yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Observasi dilakukan untuk mengamati tingkahlaku para informan.

Peneliti melakukan pengamatan (observasi) mengenai prosesi ritual tabuh rah dan

judi tajen. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara

mengamati namun tidak terjun langsung dalam ritual keagamaan maupun

perjudian tersebut. Peneliti hanya mengamati setiap aktivitas atau tindakan setiap

orang yang mengikuti ritual keagamaan dan kegiatan perjudian (observasi non-

partisipant).

c. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengecek kembali data

yang sudah ada sebelumnya di lapangan, seperti arsip-arsip, monografi, atau

informasi-informasi lainnya yang terdokumentasi dan dinilai berkaitan dengan

penelitian ini.
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara

kualitatif, yang menggambarkan,  menjelaskan, dan menafsirkan hasil penelitian

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dan tergambar oleh pembaca.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992 : 16) akan melalui

proses-proses sebagai berikut:

1. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, dan

transformasi data kasar yang  muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang

direduksi adalah yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memberikan

gambaran yang tajam dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-

waktu diperlukan. Dalam proses mereduksi data, peneliti melakukan

pengelompokan informasi yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian. Informasi

dari setiap informan dipilih dan dipisah-pisahkan berdasarkan pokok

permasalahan masing-masing.

2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif yang dibantu dengan

grafik, tabel, atau bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti

terhadap informasi yang diperoleh. Dalam proses penyajian data ini, peneliti

menyajikan secara menyeluruh hasil dari penelitian, kemudian memilih data atau

informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Informasi atau data yang telah
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terkumpul kemudian dijabarkan atau dideskripsikan secara mendalam untuk

menerangkan hasil penelitian agar mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Informasi atau data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian ditarik

kesimpulan agar dapat dipahami maknanya. Penarikan kesimpulan merupakan

analisis yang terpenting, karena data  atau informasi yang terkumpul harus diuji

kebenaran dan kecocokannya sehingga validitasnya terpercaya. Dalam analisa

hasil penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan dengan cara menjelaskan

setiap bagian-bagian penting yang ditemukan di lapangan.


