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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsional. Fungsi 

dalam bahasa ilmiah yaitu pemakaian kata fungsi yang menerangkan hubungan 

yang terjadi antara suatu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang 

terintegrasi, seperti suatu bagian dari suatu organisme yang berubah, yang 

menyebabkan perubahan dari berbagai bagian lain, malahan sering menyebabkan 

perubahan dalam seluruh organisme (Koentjaraningrat, 1985:213). 

 
Fungsi menurut Malinowski sama dengan ”guna”. Fungsi menurut Malinowski 

adalah kegunaan dari institusi dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis 

individu-individu masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut 

individu harus menjaga kesinambungan kelompok sosial (Marzali dalam 

Keontrjaraningrat, 1987:34). Sedangkan menurut Radellife Brown menjelaskan 

Fungsi adalah sumbangan dimana aktifitas suatu bagian yang berpengaruh bagi 

aktivitas seluruhnya (Brown dalam Koentjaraningrat, 1987:180). Lebih jelas 

Brown menjelaskan bahwa metode fungsional suatu cara yang mempunyai fungsi 

tertentu, yang berfungsi untuk melestarikan suatu struktur budaya, susunan 

bagian-bagiannya yang teratur sehingga budaya tersebut dapat tetap teratur 

(Koentjaraningrat, 1987:34)  
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Teori fungsional tentang kebudayaan bukan hanya menjelaskan tentang kaitan 

fungsi-fungsi, tetapi teori ini juga memberikan kepuasan tersendiri terhadap 

segala aktivitas kebudayaan yang sebenarnya, yang bertujuan untuk memuaskan 

suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang 

berhubungan dengan seluruh kehidupannya (koentjaraningrat, 1980:171). 

 
Dalam penelitian kebudayaan tidak terlepas dari teori fungsional kebudayaan 

seperti yang diungkapkan oleh Malinowski, mula-mula ia mengembangkan teori 

tentang fungsi dari unsur-unsur kebudayaan manusia. Inti dari teori tersebut 

adalah segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu 

rangkaian dari sebuah kebutuhan naluri yang berhubungan dengan seluruh 

kehidupannya (Koentjaraningrat, 1947:171). Konsep fungsi dapat dipergunakan 

untuk mengacu pada saling keterkaitan antara struktur sosial dengan proses 

kehidupan sosial. Teori ini dapat dipakai dalam studi kontinuitas dalam bentuk 

kehidupan sosial maupun proses-proses perubahan dalam bentuknya. 

 
Hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dijelaskan oleh peneliti yaitu tentang 

fungsi Rumah Bari dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Arab, Kecamatan 

Seberang Ulu II Kotamadia Palembang, Sumatera Selatan dalam hal sebagai 

tempat tinggal, tempat pelaksanaan upacara-upacara adat dan kekeluargaan dan 

sebagai simbol masyarakat Sumatera Selatan. Dalam hal ini juga metode 

fungsional yang digunakan oleh penulis akan mengungkapkan fungsi-fungsi 

rumah Bari yang mempunyai kaitan atau hubungan korelasi antara rumah Bari 

dengan Pola hidup masyarakat adat Palembang, dimana rumah Bari juga 

mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat adat 
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Palembang dan rumah Bari merupakan wujuk kebudayaan fisik dari masyarakat 

adat Palembang. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara mendalam serta menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memainkan peran antara 

lain sebagai teman, saudara, keluarga dan tetangga agar tercipta suasana yang 

santai antara peneliti dengan subyek yang akan diminta keterangan. 

 
B. Variable Penelitian  

 
Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel juga dapat 

diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atau lebih atribut 

(S.Margono,1996:133). Variabel menunjukkan pada gejala, karakteristik, atau 

keadaan yang kemunculannya berbeda-beda pada setiap subjek (Mohammad 

Ali,1992:26). Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi inti 

perhatian suatu penelitian.(Suharsimi Arikunto,2002:96) 

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui  bahwa variabel adalah sesuatu 

yang dapat diukur dan menjadi inti dari penelitian, dalam penelitian ini 

menggunakan  variabel tunggal ,yaitu: Fungsi Rumah Bari yang terdapat di dalam 

kehidupan masyarakat adat Kampung Arab, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu II Kotamadia Palembang, Sumatera Selatan. 

 
C. Informan 

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

pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian, dan 

mempunyai pendangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi 

(Moleong, 1998: 90). 

Menurut J.S Badudu (1998: 55) dalam bukunya Ilmu Bahasa Lapangan syarat-

syarat seorang imforman adalah: 

1. Umur informan harus benar-benar dapat mewakili dari suatu masyarakat 

bahasa 

2. Mutu kebudayaan dan psikologi sorang informan harus luas dan dapat 

berbicara relevansi. 

3. Imforman hendaknya seorang penutur asli dari bahasa dan dialek yang sedang 

dipelajari.  

Informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Sesepuh adat Desa Kampung Arab, Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadia 

Palembang, Sumatera Selatan. 

2. Masyarakat adat yang masih menempati Rumah Bari. 

3. Juru kunci atau masyarakat yang pernah menjadi Juru Kunci Rumah Bari. 

4. Petua Adat Desa Kampung Arab, Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadia 

Palembang, Sumatera Selatan.  

5. Perangkat desa yang memiliki banyak pengetahuan tentang Rumah Bari. 

 
Berdasarkan kriteria informan diatas maka sampel yang akan diambil sebanyak 10 

orang. Yang diharapkan dapat mewakili masyarakat setempat dalam menjawab 

semua pertanyaan yang bersangkutan yang sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  
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D. Tehnik Pengumpulan Data 

 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara untuk 

mendapatkan data yang relevan dan seakurat mungkin, maka teknik pengumpulan 

data yang dipakai adalah: 

 
a. Wawancara 

 
Definisi wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dan pewawancara 

dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara) (Moh. Nazir, 1985 : 234). Wawancara yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden (Joko Subagyo, 

1997: 39) 

 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan lima tokoh adat masyarakat 

adat Palembang dan lima orang anggota masyarakat yang menempati rumah Bari. 

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tetapi 

dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman 

informasi. Dalam hal ini, peneliti dapat bertanya kepada responden tentang fakta-

fakta suatu keadaan disamping opini mereka mengenai rumah adat Sumatera 

Selatan. Dalam berbagai situasi, peneliti dapat meminta responden untuk 

mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap fungsi Rumah Bari Dalam 

Kehidupan Masyarakat Adat Palembang dan dapat menggunakan posisi tersebut 

sebagai dasar penelitian selanjutnya.  
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b. Observasi 

 
Untuk memperoleh data yang tidak tertulis penulis menggunakan teknik 

observasi. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian 

(S.Margono,1996:158). 

 
Metode observasi digunakan oleh penulis lewat penelitian secara langsung 

meninjau ketempat penelitian untuk mengolah data yang didapat agar akurat lewat 

penelitian di Kelurahan 14 Ulu, Kec. Seberang Ulu II. Palembang. Observasi 

langsung dilakukan dalam bentuk observasi partisipasi pasif terhadap berbagai 

kegiatan yang terkait dengan penelitian. Observasi langsung ini dilakukan dengan 

cara formal dan informal. Untuk mengamati berbagai keadaan dalam mengamati 

tetang fungsi Rumah Bari dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Arab, 

Kelurahanan 14 Ulu,  Kecamatan Seberang Ulu II, Kotamadia Palembang 

Sumatera Selatan. 

 
c.  Teknik Dokumentasi 

 
Teknik dokumenter atau studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, pendapat dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian .(S.Margono,1996:181) 

 
Dari pendapat di atas dapat diambil intisari bahwa cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip disebut teknik dokumentasi. Dokumentasi 

yang akan dilakukan yaitu teknik pengumpulan data dari catatan-catatan, surat 
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kabar, arsip-arsip, buku-buku pendapat teori, serta buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 
d.   Teknik Kepustakaan 

 
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, maka 

penulis menggunakan teknik kepustakaan atau studi literatur. Teknik kepustakaan 

adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam 

material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, koran majalah,  

naskah dan sebagainya yang relevan dengan penelitian 

(Koentjaraningrat,1983:81) 

 
Dengan teknik kepustakaan ini peneliti berusaha memperoleh data dengan 

menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

 
E. Teknik Pengolahan Data 

 
Setelah data terkumpul maka data itu diolah dengan tahap sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu tahap pemeriksaan kembali data yang diperoleh untuk 

mengantisipasi terjadinya kesalahan kekeliruan dalam proses 

pengumpulan datanya. 

2. Koding, yaitu tahap pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden 

dengan memberikan kode pada setiap jawaban. 

3. Tabulasi, yaitu tahap dimana jawaban yang telah diperoleh setelah melalui 

tahap editing dan koding, kemudian dibuat dalam bentuk table-tabel 

perhitungan dalam rangka memudahkan analisis datanya. 
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F. Teknik Analisis Data 

 
Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh 

temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan data yang diperoleh akan 

menuntun peneliti ke arah temuan ilmiah. Maksud utama analisis data ialah untuk 

membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa 

dikomunikasikan dengan orang lain. 

 
Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data dengan menganalisa data, mendeskripsikan 

serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini digunakan teknik 

analisis data kualitatif, karena berupa catatan serta pemaknaan terhadap dokumen 

dan berupa keterangan-keterangan. 

 
Menurut robert C. Bogdan dan Sari Knop Bikklen, analisis data merupakan proses 

penemuan yang sistematis dari catatan interview, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain yang telah dikumpulakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

data tersebut, sehingga penemuan itu dapat disajikan (S. Margono 1998 : 74). 

 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh arti dari data yang 

diperoleh melalui penelitian kualitatif, data bermuatan kualitatif diantaranya 

berupa catatan lapangan serta pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau 

peninggalan.(Mohammad Ali,1992:171) 

 
Berdasarkan pendapat di atas langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam 

kaitannya dengan analisis data kualitatif ialah sebagai berikut: 
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1. Penyusunan data 

Penyusunan data dilakukan untuk mempermudah menilai data apakah data 

yang dikumpulkan sudah memadai atau belum. 

2. Klasifikasi data 

Klasifikasi data merupakan usaha untuk menggolong-golongkan data 

berdasarkan kategorisasi tertentu. 

3. Pengolahan data 

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah sehingga sistematis, jelas 

dan mudah dipahami. 

4. Penafsiran dan penyimpulan data   

Setelah ketiga hal diatas dilakukan maka langkah selanjutnya adalah 

penafsiran, penafsiran dilakukan untuk mencari pengertian terhadap hasil 

pengolahan data, kemudian setelah itu menarik kesimpulan untuk 

dituangkan dalam bentuk laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


