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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala,

fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah

tertentu1. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan

cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu sedangkan tujuannya

adalah untuk menemukan pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis mencari data faktual dan akurat secara

sistematis dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan2.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Muna yang bertempat di Desa

Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Penelitian ini dilakukan sejak

bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016.

C. Sumber Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara

terhadap beberapa informan. Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat

1 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bani Aksara),
h. 47.

2Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakata, 2000), h. 15.
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peneliti mengamati3. Secara garis besar sumber data dapat dibagi atas sumber data

primer dan sumber data sekunder, yakni sebagai berikut:.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung, objek penelitian sesuai dengan lingkup dan

kebutuhan serta untuk memperolehnya dengan kegiatan tekhnis dan alat, seperti

observasi langsung,quisiner dan wawancara yang akan dilakukan pada tokoh adat,

tokoh agama (penutur katoba) dan tokoh masyarakat termasuk Kepala Desa di

desa Warambe kecamatan Parigi kabupaten Muna. Penulis juga dalam hal ini

sebagai observasi partisipan yakni turut ambil bagian dari pelaksanaan katoba

(peng-Islaman) atau berperan sebagai pendamping dari anak-anak yang akan di-

katoba.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari

objek yang diteliti atau dokumen yang menunjang pembahasan penelitian, berupa

dokumen yang diambil dari tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama

yang ada di desa Warambe kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Selain itu, data ini

juga diperoleh dari sumber ke-2 atau bukan dari sumber aslinya berupa penelitian

lain yang pernah meneliti.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, (pengamatan langsung) yaitu mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap kondisi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis

3SuharsismiArikunto, ManajemenPenelitian, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2009), h. 88.
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mengamati lebih dalam tentang pelaksanaan dakwah dalam adat katoba

(peng-Islaman) pada masyarakat Muna di desa Warambe kecamatan Parigi

kabupaten Muna yaitu apakah anak-anak yang di katoba taat kepada ke-2

orang tua, menghormati kakak, menyayangi adik, tidak mencuri dan lain-lain.

2. Interview (wawancara) yaitu suatu metode yang digunakan untuk

mengadakan tanya jawab langsung kepada informan. Dalam metode

wawancara ini penulis menggunakan 2 cara metode wawancara yaitu metode

wawancara secara mendalam kepada para tokoh dan bertahap pada

masyarakat Muna di desa Warambe kecamatan Parigi kabupaten Muna.

3. Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan oleh penulis dengan cara

meneliti dokumen yang telah ada seperti gambar-gambar berkaitan dengan

pelaksanaan katoba (peng-Islaman) sebagai bahan acuan dalam melakukan

penelitan. Penulis mendokumentasikan kegiatan-kegiatan katoba (peng-

Islaman) pada masyarakat Muna di Desa Warambe kecamatan Parigi

kabupaten Muna.

E. Tekhnik Analisis Data

Analisis data menurut Baghdad adalah:

“Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyususn dengan pola, memilih mana yang penting
dan yag akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri dan orang lain”4.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan 3 tahapan yaitu:

4Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta, 2005), h. 45.
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1. Reduksi data (data reduction), semua data di lapangan dirangkum dan

memililih hal-hal yang pokok, mengarah pada fokus permasalahan dalam

penelitian ini.

2. Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi maupun data

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan

analisis dalam bentuk uraian singkat .

3. Verifikasi data (conglution), yaitu tekhnik analisis data yang dilkakukan oleh

penulis dalam rangka mencari makna data dan menyimpulkannya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Trianggulasi yaitu pengujian kebasahan dengan memanfaatkan sesuatu yang

lain  diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data yang

telah ada disaring kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data

yang valid, aktual dan terpercaya. William Wersen mengartikan trianggulasi

sebagai pengecekan data dari berbgai sumber dengan beberapa cara dan tekhnik

yang disesuaikan dengan waktu5.

Dalam pengecekan keabsahan data digunakan trianggulasi sebagai berikut:

1. Trianggulasi tekhnik yaitu menggunakan tekhnik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak.

2. Trianggulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang

berbeda-beda dengan tekhnik yang sama.

5Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantittif dan R & D, (Bandung: CV
Alfabeta, 2006), h. 270-274.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Warambe

Pada zaman penjajahan Belanda (1933-1955) Kampung Laloea bernama Kote

bergabung dengan Kampung Kadea-dea yang dipimpin oleh seorang keturunan

bangsawan bernama La Ode Hongko gelar Patandibone.  Selanjutnya pada zaman

penjajahan Jepang (1942-1945), Kampung Kote berdiri sendiri diganti namanya

Laloea. Kampung Laloea mempunyai wilayah sangat luas yang dilalui jalan raya dari

Timur ke Barat. Secara geografis sebelah Timur berbatasan dengan Kampung

Pentiro, sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Latongku, sebelah Utara

berbatasan dengan hutan dan kebun rakyat.  Hutan itu dibagi beberapa wilayah

perkebunan yang namanya Laloea, Bungi, Wabheta, Warambe, Kowala, Kapantula,

Wakarambau, Sinulamogo dan masih banyak lagi nama yang lainnya1.

Wilayah Desa Warambe tidak diolah oleh sembarang orang kecuali keturunan

bangsawan seperti Patandigala dan Patandibone atau yang menjadi kepala kampung.

Para kepala kampung diketahui sebagai seorang Kepala Distrik (Jesi) berkedudukan

di Kampung Tongkuno. Pada zaman kemerdekaan nama Distrik dihapus dan diganti

dengan Kecamatan.  Setelah pulau Muna diresmikan menjadi Kabupaten maka Bupati

Muna membentuk Kecamatan yang terdiri dari 2 Distrik, 1 kecamatan terdiri dari

Distrik Kabawo yang bergabung dengan Distrik Tongkuno yang diberi nama

1 Sumber data: Profil desa Warambe, 2015,hal.02.
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