
PERTEMUAN 4

Metode-Metode Penelitian Dalam 

Penelitian Antropologi 

Mata Kuliah Antropologi Budaya

Fakultas Psikologi

Universitas Medan Area



Metode Antropologi

• Partisipant Observer

• Etnografi

• Interpretasi dan deskripsi

• Etika dan Identitas

• Antropologi Reflektif



Partisipant Observer
• Partisipant observer adalah

partisipasi peneliti secara langsung
dalam sebuah masyarakat atau
komunitas sosial tertentu

• Lewat observasi partisipasi kita
dapat mempelajari kultur dan sub-
kultur orang-orang yang kita teliti. 

• Dengan demikian kita dapat
menginterpretasi dunia mereka
seperti orang yang kita teliti. 



Partisipan Observer



ETNOGRAFI

etnografi sebagai metode 5

• Etnografi adalah berasal dari kata ethnos yang 

berarti bangsa dan graphein yang berarti

tulisan atau uraian. Jadi berdasarkan asal

katanya, etnografi berarti tulisan tentang/ 

mengenai bangsa. 

• Namun pengertian tentang etnografi tidak

hanya sampai sebatas itu. 

• Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-

perilaku manusia berkaitan dengan

perkembangan masyarakat dalam setting

sosial dan budaya tertentu



ETNOGRAFI

etnografi sebagai metode 6

• Metode penelitian etnografi dianggap

mampu menggali informasi secara

mendalam dengan sumber-sumber yang 

luas.

• Etnografi sebagai metode penelitian

sampai kepada model kultural dan

mengerti proses sosial. 

• Karena itu deskripsi kultur menjadi

sangat penting. 



ETNOGRAFI SBG METODE

etnografi sebagai metode 7

• Burhan Bungin (2008:220) mengatakan etnografi
merupakan embrio dari antropologi. 

• Artinya etnografi lahir dari antropologi di mana
jika kita berbicara etnografi maka kita tidak lepas
dari antropologi setidaknya kita sudah
mempelajari dasar dari antropologi. 

• Etnografi merupakan ciri khas antropologi artinya
etnografi merupakan metode penelitian lapangan
asli dari antropologi (Marzali 2005:42).

• Yang lebih menarik, sejatinya metode Etnografi ini
merupakan akar dari lahirnya ilmu antropologi
yang kental dengan kajian masyarakat



INTERPRETASI DAN DESKRIPSI

• Clifford Geertz, Hasil kerja seorang ahli
antropologi, apapun subjek penelitiannya, 
cenderung merupakan cerminan dari
pengalaman risetnya, atau lebih tepatnya, 
dampak dari pengalaman riset terhadap
dirinya.

• Interpretasi seharusnya didasarkan pada
upaya untuk memahami bagaimana si pemberi
informasi memahami diri mereka dan dunia di
seputarnya, sekaligus cara-cara mereka
menggunakan bahasa untuk menggolongkan
lingkungan mereka.



REFLEKSI
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• Refleksi menjadi sangat penting dalam

etnografi karena dengan itu kita akan dapat

menerangkan dunia yang diteliti secara lebih

jelas. 

• Etnografi memakai metode sendiri, metode 

etnografis (lewat partisipasi dan observasi) 

untuk memahami dunia yang diteliti. 

• Penelitan sosial didasarkan atas kemampuan

manusia/peneliti lewat observasi partisipasi. 



REFLEKSI
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• Refleksi sangat dibutuhkan dalam hal ini. 

Dengan refleksi kita dapat mengembangkan 

keterangan kita tentang sikap-sikap orang 

yang kita teliti. 

• Etnografi memakai metode induktif, 

sedangkan positivisme lebih mengutamakan 

deduktif. 



Etika dan Identitas

• Penampilan peneliti di lapangan sangat

mempengaruhi reaksi orang yang dihadapi.

• Bisa jadi gara-gara cara berpakaian kita yang 

tidak cocok dengan masyarakat setempat, kita

gagal untuk melaksanakan penelitian.

• Memang tidak ada persyaratan yang baku

tentang penampilan diri peneliti di lapangan. 

• Masing-masing masyarakat mempunyai

caranya sendiri menampilkan diri. 



peranan di lapangan 12



SIKAP DI LAPANGAN

13

• Selain penampilan lewat pakaian, juga 

kehadiran peneliti ditentukan oleh sikapnya 

terhadap orang yang diteliti. 

• Seorang peneliti diharapkan bersikap ingin 

tahu, terbuka, dan terus terang. 

• Sikap ini berlaku juga untuk memilih 

informan kita kelak. Kita tidak boleh hanya 

memilih informan yang menyenangkan kita. 



HAL LAIN YANG PENTING 

DIPERHATIKAN

• Gender. Gender yang melekat pada diri 

kita, dapat mempermudah atau 

mempersulit untuk membangun relasi 

dengan orang yang diteliti/informan.

• Jenis Kelamin � terkadang juga

mempengaruhi di lapangan terkait

dengan gender (kebiasaan dalam satu

masyarakat).



Hal Lain Yang Penting Diperhatikan
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• Etnisitas. Etnisitas yang sering berhubungan

dengan budaya, kuasa dan gaya pribadi dapat

mempengaruhi relasi yang baik atau tidak baik di 

lapangan. 

• Etnis � terpulang kepada etnis dari peneliti, 

terkadang bias membantu, akan tetapi terkadang

juga bisa mengganggu.

• Umur �Umur dapat juga mempengaruhi sikap kita

dan orang lain di lapangan. Ada kalanya yang lebih

muda lebih gampang menjalin hubungan dengan

orang setempat. Tetapi tidak selalu.



Hal Lain Yang Penting Diperhatikan
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• Baik gender, etnisitas, dan umur dapat 

saling mendukung atau tidak dalam 

menjalin hubungan antara peneliti dan 

yang diteliti.

• Seorang peneliti harus menghindari

rasa ‘at home’. Dengan itu peneliti akan

sulit melihat secara objektif apa yang 

terjadi. Dia tidak lagi netral. 



Penentuan Informan Kunci

• Penentuan informan kunci juga penting
dalam penelitian etnografi. 

• Informan kunci yaitu orang yang dapat
berceritera secara mudah, paham terhadap
informasi yang dibutuhkan, dan dengan
gembira memberikan informasi kepada
peneliti. 

• Informan kunci adalah orang-orang yang 
memiliki hubungan erat dengan terhormat
dan berpengetahuan dalam langkah awal
penelitian. 



• Orang semacam ini sangat dibutuhkan bagi
peneliti etnografi. 

• Orang tersebut diperlukan untuk
membukan jalan (gate keeper) peneliti
berhubungan dengan responden, dapat juga
berfungsi sebagai pemberi ijin, pemberi
data, penyebar ide, dan perantara. 

• Bahkan, akan lebih baik apabila informan
kunci mau memperkenalkan peneliti
kepada responden, agar tidak menimbulkan
kecurigaan.



• Pertimbangan yang harus dilakukan dalam

menentukan informan kunci, antara lain: 

a) orang yang bersangkutan memiliki

pengalaman pribadi tentang masalah

yang diteliti, 

b) usia telah dewasa, 

c) sehat jasmani rohani, 

d) bersikap netral, tidak memiliki

kepentingan pribadi, dan

e) berpengetahuan luas. 



Antropologi Dan Diri Kita

• Manfaat pengalaman kerja lapangan dan

menulis antropologi adalah memberikan

kita keberanian untuk melihat budaya kita

sendiri sebagai sesuatu yang alamiah atau

pada hakikatnya benar, melainkan hanya

sebagai salah satu dari banyak budaya yang 

hidup di masa lampau dan masa kini.

• Belajar melihat diri kita dari sudut pandang

yang baru, bahkan mungkin yang kurang

menyenangkan.


