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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang akan digunakan ialah cara untuk mencapai tujuan dari 

penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. Dalam bab 3 akan dijelaskan tentang jenis penelitian, metode 

yang digunakan serta karakteristik pada partisipan penelitian.  

 

3.1. Jenis Penelitian   

Sesuai dengan gambaran latar belakang dan masalah yang dikaji, maka 

jenis penelitian yang hendak digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yan digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang lebih mendalam dan penuh makna (Sugiyono, 2008). 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, maka bisa membantu untuk 

menemukan jawaban atas tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji budaya oko 

mama sebagai tanda pemaafan bagi atoin meto Amarasi yang berkonflik 

berdasarkan kajian psikologi pemaafan. Semua teori-teori yang telah 

dipaparkan terkait dengan pemaafan hanya untuk membingkai dan memberi 

tambahan pengetahuan yang jelas terhadap apa yang diteliti.  

 

3.2. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini ialah metode 

penelitian fenomenologis. Fenomenologis menurut Crotty (1998) ialah studi 

tentang pengalaman manusia dan cara sesuatu dipahami sebagaimana 

kemunculannya dalam kesadaran. Metode ini berfokus pada persepsi manusia 
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terhadap apa yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, budaya oko mama ini 

dilihat sebagai sebuah fenomena yang sudah terinternalisasi dalam kehidupan 

masyarakat Amarasi, karena berangkat dari kesadaran akan pentingnya oko 

mama. Jadi, penelitian yang dilakukan akan melibatkan beberapa partisipan 

untuk mengetahui pemahaman oko mama, pentingnya oko mama serta proses 

pemaafan dari segi emosional, kognisi dan interpersonalnya. Teknik 

Pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi dan wawancara 

mendalam. Teknik ini dilakukan pada seluruh partisipan penelitian yang 

nantinya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seperti (pihak yang 

memaafkan, meminta maaf, pihak yang terlibat dalam acara-acara adat dan 

tokoh adat).  

 

3.3. Unit Amatan dan Unit Analisis 

Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang 

pernah berkonflik dan menyelesaikan konfliknya dengan menggunakan oko 

mama. Karakteristiknya ialah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usianya 

berkisar 21-65 tahun. Yang menjadi unit analisis ialah proses pemaafan dengan 

menggunakan oko mama dilihat dari sisi kognitif, emosional dan interpersonal. 

 

3.4. Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian yang dipilih adalah pihak yang pernah berkonflik 

dan melakukan pemafaan dengan menggunakan oko mama. Partisipan 

berjumlah 4 orang yang meliputi; 2 orang yang memaafkan, 2 orang yang 

meminta maaf. 2 partisipan yang memaafkan berjenis kelamin laki-laki dengan 

usia 58 tahun dan 40 tahun. Sedangkan 2 partisipan yang meminta maaf 

berjenis kelamin perempuan dengan usia 62 tahun dan 35 tahun. 
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3.5. Waktu dan Tempat Penelitian  

Tempat dilaksanakan penelitian ialah di Desa Kotabes, Kecamatan 

Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu dilaksanakan 

penelitian ialah pada bulan Januari-Februari 2020.  

3.6. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

 Dalam penelitian ini, data primer yang menjadi partisipan penelitian yaitu 

Beberapa masyarakat dari Suku Timor Amarasi, khususnya yang sudah pernah 

memakai budaya oko mama untuk melakukan proses meminta maaf dan yang 

memaafkan.  

b. Data sekunder  

 Sumber data lain yang akan mendukung penelitian ini yaitu tokoh adat, pihak 

yang berpartisipasi dalam acara adat dan melalui berbagai literatur yang 

mendukung tema yang peneliti angkat.  

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

(Gunawan, 2014) 

a. Observasi 

 Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan 

mengamati secara langsung. Dengan demikian, peneliti bisa mendapatkan 

informasi yang akurat dan mendalam. Observasi dalam rangka penelitian 

kualitatif harus dalam konteks alamiah. Observasi yang dilakukan ini, dapat 

membantu peneliti untuk memahami situasi-situasi yang ada dan sekaligus 

memperhatikan tingkah laku partisipan yang akan diteliti. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti ikut terlibat dalam aktifitas-aktifitas yang pada 

umumnya dilakukan oleh masyarakat di desa Amarasi. Hal yang menjadi 
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bagian amatan peneliti ialah seluruh perilaku yang ditampilkan oleh pihak 

yang melakukan pemaafan, dan aspek-aspek psikologis seperti aspek 

emosinya, penilaian-penilaian atau pemikirannya, dan hubungan 

interpersonalnya dengan pihak yang melakukan kesalahan. Hal yang lainnya 

yaitu dinamika kehidupan sehari-hari bersama keluarga dan masyarakat.  

b. Wawancara Mendalam 

Teknik untuk mengumpulkan data lainnya ialah dengan cara interaksi 

tanya jawab dan percakapan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

makna-makna yang dipahami individu terkait dengan topik yang diteliti  dan 

melakukan eksplorasi tentang segala sesuatu tentang oko mama. Jenis 

wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara 

yang dilakukan lebih bebas dengan tidak terpaku pada instrumen penelitian 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan (Sugiyono, 2008). Wawancara 

ini dilakukan kepada seluruh partisipan penelitian. Terdapat 2 sesi pertemuan 

antara masing-masing partisipan. Durasi waktu setiap partisipan berbeda-beda, 

tetapi secara umum berlangsung kurang dari satu jam, jika disesuaikan dengan 

situasi dari setiap partisipan. Dalam pengumpulan data ini, peneliti akan 

memberikan pertanyaan terkait dengan pemahaman masing-masing partisipan 

tentang oko mama, pentingnya oko mama dan penggunaan oko mama dalam 

proses pemaafan.  

c. Dokumentasi  

Untuk melengkapi data atau informasi yang diperoleh sebagai bukti 

yang sah, maka biasanya digunakan dokumentasi. Dokumentasi dalam 

pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan 

atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran dll. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil gambar bersama dengan 
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responden diakhir dari wawancara. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari 

tulisan-tulisan yang dipublikasi dan non publikasi dari responden.  

d. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono, 2008). Tujuan dari triangulasi bukan saja untuk mencari 

kebenaran dari beberapa fenomena tetapi untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti terhadap apa yang ditemukan. Dalam melakukan triangulasi, peneliti 

akan mengambil beberapa partisipan yang memiliki keakuratan data dan 

informasi yang lengkap untuk membandingkan serta memvalidasi data. 

Partisipan yang akan dilibatkan dalam proses triangulasi data ialah dari tokoh 

adat dan pihak yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan adat yang 

menggunakan oko mama.  

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan menggumpulkan 

data-data yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 

berbagai literatur yang terkait. Setelah itu mulai untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokan, memberi kode dan mengategorikannya, sehingga diperoleh 

satu temuan berdasarkan fokus yang akan dicapai (Gunawan, 2014). Ketika 

semua data sudah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dll, maka perlu 

untuk membuat transkrip hasil wawancara dengan mencatat semua infomasi 

yang diperoleh.  

Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data artinya memisahkan data 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak diperlukan, untuk 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam melakukan proses reduksi 

data, peneliti membuat pengategorian data yang berfokus pada pemahaman 



35 
 

tentang oko mama, pentingnya oko mama, tahapan pemaafan menggunakan 

oko mama dan hal-hal yang dapat dikaji dengan kajian psikologi pemaafan 

untuk memahami konsep budaya oko mama dalam penyelesaian masalah. 

Tujuan dari pengategorian ini ialah untuk mempermudah menentukan tema-

tema atau makna dibalik kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh partisipan. 

Dari tema-tema yang ada, peneliti melakukan analisis sesuai dengan kategori 

masing-masing data (Smith, 2009).  Tahap reduksi data ini dilakukan untuk 

membantu peneliti agar lebih fokus pada tujuan penelitian, sehingga data-data 

yang diambil merupakan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.  

Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah mendisplay data. Cara yang 

peneliti gunakan pada tahap ini ialah menyajikan data dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. Tujuannya bisa memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami.  

Dalam menyajikan data, demi tujuan mempermudah dan menjaga kerahasiaan 

dari partisipan, peneliti menyamarkan masing-masing nama partisipan dengan 

menyingkatnya. Tahap selanjutnya yang juga dijelaskan oleh Miles et al., 

(2014) ialah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah semua data 

telah dijabarkan dengan baik, maka peneliti akan membuat kesimpulan yang 

merupakan hasil dari penelitiannya. Peneliti juga akan melakukan verifikasi 

data untuk mendapatkan keabsahan pada data. Verifikasi akan dilakukan 

dengan membandingkan kembali data yang telah diperoleh dengan hasil 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau data-data pendukung 

sebelumnya.  

 




