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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk mengamati secara

langsung pelaksanaan tradisi budaya Katoba dalam komunitas masyarakat Muna

di kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu Kota Kendari.Metode penelitian

yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk

memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan,

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Proses pelaksanaan metode penelitian ini, yakni dengan cara interaksi

langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dalam hal-hal tertentu. Ide

untuk memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari langsung

tentang pengalaman dan perilaku sehari-hari dalam situasi tertentu sehubungan

dengan fokus permasalahan penelitian. Sedangkan case study dimaksudkan

untuk mempelajari suatu gejala secara mendalam suatu objek yang sedang

dikaji. Studi kasus bukanlah suatu tehnik penelitian khusus, tetapi merupakan

suatu pendekatan, yakni suatu cara bagaimana mengorganisasikan data agar

dapat diperoleh sifat yang utuh (unitary character) dari objek yang dikaji.

Berdasarkan pendekatan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian,

maka dalam pengumpulan data  peneliti perlu mencermati kasus-kasus yang

terjadi dengan cara wawancara sehingga memperoleh pemahaman secara

mendalam tentang objek yang dikaji tersebut.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian; penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Punggolaka

Kecamatan Puwatu Kota Kendari. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan

pada pertimbangan bahwa pelaksanaan tradisi budaya Katoba pada

masyarakat Muna di lokasi tersebut telah berlangsung secara turun

temurun dan dianggap repsentative untuk menunjukkan eksistensi

pelaksanaan tradiri budaya di kalangan komunitas masyarakat tersebut.

2. Waktu penelitian; penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua)

bulan yaitu bulan agustus sampai bulan september tahun 2017, dengan

tahapan penelitian berdasarkan jadwal yang disusun oleh peneliti meliputi

perencanaan dan proses pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan

penelitian lapangan yang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data

serta asistensi. Selanjutnya presentase hasil penelitian dan ujian skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dogolongkan dalam 2 (dua) kategori yakni

data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung).

1. Data primer; dalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian

melalui pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan, sehingga diperoleh data,

informasi tentang permasalahan penelitian secara akurat. Data promer

diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun

subjek dari sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama

(imam), tokoh adat dan kalangan orang tua anak masyarakat etnis Muna
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2. Data sekunder; datai ini diperoleh dari sumber lain seperti sumber teoritis dari

kepustakaan, deskripsi hasil observasi langsung yang berhubungan dengan

pelaksanaan kegiatan penelitian. Selain itu ada juga yang berasal dari

pernyataan tokoh masyarakat dan kalangan lain sebagai sumber pendukung

dari pernyataan subjek informan utama.

Sumber data yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah imam

dan tokoh adat di lokasi penelitian yang ditetapkan sebagai informan kunci dan

selanjutnya peneliti menetapkan informan pendukung yang berasal dari tokoh

masyarakat setempat dan para orang tua anak objek pelaksana tradisi budaya

Katoba. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin validitas data dan informasi hasil

penelitian, dimana pemilihan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian.

Proses penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan

dengan cara snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan pendekatan

dalam teknik purposive sampling (penetapan sampel sesuai kebutuhan) yakni

dengan menentukan satu atau lebih informan dan kemudian bergulir dan terus

menerus untuk menemukan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan

penelitian, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Responden penelitian dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus
(snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan
dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian
kualitatif ialah peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrumen
(instrumen kunci).24

D. Teknik Pengumpulan Data

24Husaini Usmani,Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:BumiAksara,2000),hlm. 81.
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Dari berbagai teknik pengumpulan data, peneliti memilih beberapa teknik

yangh dianggap efektif yaitu:

1. Observasi (pengamatan); adalah mengadakan pengamatan secara seksama

terhadap kondisi yang diteliti secara langsung di lapangan. Pada teknik ini

peneliti melihat dan mengamati secara langsung, kemudian mencatat perilaku

dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

2. Teknik wawancara (interview); yakni melakukan tanya jawab secara langsung

untuk kemudian dicatat dan diredaksikan ke dalam skripsi dengan cdara

menggabungkan beberapa hasil wawancara dengan informan. Dalam upaya

mempermudah proses wawancara perlu dibuatkan kerangka acuan

wawancara.

3. Teknik dokumentasi; yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen penting yang diperlukan seperti foto dan video yang

berhubungan dengan kegiatan penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan.

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senentiasa dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan dan sasaran penelitian.beberapa ahli mengemukakan

bahwa proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Menurut

Sanafiah Faisal yaitu setelah seluruh data terkumpul, maka proses pengolahannya

dapat dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan (editing) data, display data

dan verfifikasi data, sebagai berikut:
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1. Editing data; yakni semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data

yang mana yang akan digunakan, dikurangi atau ditambah atau dihilangkan

bila tidak diperlukan.

2. Klasifikasi data; yaitu keseluruhan data yang diinterpretasikan, diasumsikan

atau diresume baik berupa hasil wawancara, pengematan atau dokumen

berdasarkan substansi maksudnya, kemudian digolongkan ke dalam bagian-

bagian atau sub pokok penelitian.

3. Display data; yakni teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik

embuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan.

4. Verifikasi data; yakni teknik analisa yang dilakukan dalam mencvari makna

data dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian diolah sedemikian rupa

sehingga data-data yang pada awalnya belum lengkap akan tertutupi oleh

data-data atau informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan menjadi

pemikiran baru.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, perlu diterapkan pengujian keabsahan data

untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Pengujian keabsahan data

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu:

“Teknik pemeriksaan kebasahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai
bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk
mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan
teori”.25

25Sanafiah Faisal,Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:Erlangga,2001),hlm. 78.
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Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik; untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk

mendapatkan data yang sama. Hal ini penulis mempertemukan data yang

diperoleh dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya data atau keterangan

yang diperoleh dengan teknik wawancara disinkronisasi dengan data

dokumentasi.

2. Triangulasi sumber; untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang diperoleh darai beberapa sumber yang berbda-beda

dengan teknik yang sama. Dalam triangulasi sumber, peneliti mengkonfrontir

keterangan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu; dilakukan dengan cara pengecekan wawancara dan

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data

yang valid yang sesuai dengan masalah yang dalam penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

F. Proses dan Tatacara Pelaksanaan Tradisi Katoba dalam Masyarakat

Muna

Kata Katoba berasal dari kata toba, kata Katoba sendiri menurut Arkam

Ali26, berasal dari bahasa arab yakni taubah yang berarti menyesali perbuatan

yang salah atau buruk. Secara harafiah taubat bisa berarti menyesali

perbuatan buruk yang pernah di lakukan dan berjanji untuk tidak

mengulanginya kembali. Jadi orang yang bertaubat adalah orang yang telah

kembali kepada ajaran Islam dengan melaksanakan semua perintahnya dan

menjauhi larangannya.

Informan lain menjelaskan bahwa Katoba menurut paham masyarakat

Muna berarti suci artinya mengembalikan sesuatu pada keadaan yang suci

atau menjadikan sesuatu menjadi suci27.  Seorang anak yang menjalani ritual

Katoba berarti mengembalikan anak pada keadaan yang suci untuk menjadi

pemeluk agama Islam sejati. Seorang anak yang akan menjalani ritual Katoba

terlebih dahulu akan dikhitan (kangkilo). Apabila seorang anak telah dikhitan

maka anak tersebut bisa menjalani ritual Katoba.

26 Arkam Ali, dalam penelitian La Fua Jumardin, Etnopedagogi Katoba sebagai Bentuk
Pendidikan Karakter dan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Etnis MunaDesember 2015.

27 La Zuhuri,, Imam wawancara tanggal20 September 2017.


