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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan 

tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui 

oleh khalayak umum.1

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

jenis penelitian kualitatif, serta penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu 

penelitian yang bersifat mencari dan menemukan  serta memahamai sebuah 

fenomena dari suatu tempat tertentu yang menjadi lokasi penulis melakukan 

penelitian. Metode ini penulis memperoleh data dari banyak sumber, untuk  

menggali lebih dalam terkait masalah yang sedang diteliti, kemudian dari data  

tersebut penulis menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau 

berbagai realita yang ada di masyarakat dan berupaya menarik fakta tersebut 

kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, atau gambaran tentang, kondisi 

dan kejadian tradisi tabe’ dimana hasil yang akan dimunculkan dapat menambah 

khazanah keilmuan.

B. Metode dan Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis metode studi kasus, yaitu 

mendeskripsikan suatu fakta, lalu memberi penjelasan terkait berbagai realita 

1Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung : CV 
Alvabeta, 2010), h. 4.
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yang ditemukan, serta mengkaji lebih dalam tentang masalah yang menjadi objek 

penelitian, yakni bagaimana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam 

pada masyarakat Bugis di Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan 

Kabupaten Konawe Selatan. Tehnik pengumpulan data yang dapat digunakan 

adalah wawancara observasi serta dokumentasi. Penelitian ini akan berlangsung 3 

(tiga) bulan, dimulai sejak proposal telah diseminarkan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Palangga 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut didominasi oleh masyarakat Bugis, 

sehingga penulis akan lebih mudah mengumpulkan data tentang eksistansi 

serta fenomena tradisi mappatabe’ pada masyarakat Bugis yang telah 

berlangsung secara turun temurun ini.

2. Waktu penelitian : Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yakni 

dirancang selama 3 (tiga) bulan, atau dimulai dari sejak proposal telah 

diseminarkan sampai pada perampungan data-data di lapangan.

D. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar latar belakang bagaimana tradisi 

mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat Bugis di Desa 

Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Sejauh 

pengamatan penulis, bahwa penerapan tradisi tabe’ sudah mulai berkurang pada 

diri masyarakat, seakan-akan mereka tidak lagi peduli akan nilai-nilai akhlak yang 

terkandung dalam tradisi ini, yang tentunya sangat baik jika digunakan untuk 
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membentuk nilai akhlak kepada anak. Khususnya pada anak-anak dan remaja saat 

ini. 

Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dalam tradisi 

masyarakat Bugis, dengan tujuan akan mengungkap nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam tradisi ini. Penulis berharap dengan pemahaman masyarakat Bugis tentang 

bagaimana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam, dapat mencegah 

lunturnya budaya ini pada diri masyarakat desa Waturapa, agar masyarakat tetap 

melestarikan budaya ini, serta mengajarkannya kepada anak-anak mereka.   

E. Data dan Sumber Data

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

data primer (data utama) dan data skunder (data pendukung), yaitu:

1. Data primer

Adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian melalui pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan, sehingga 

diperoleh data, informasi tentang permasalahan penelitian secara akurat. Data 

primer diperoleh melalui tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun subjek dari sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh 

agama (imam), tokoh adat dan pelaku tradisi (orang tua dan anak-anak 

remaja) akan menjadi objek pelaksanaan tradisi mappatabe’. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin validitas data dan informasi hasil penelitian, 

dimana pemilihan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian pada 

masyarakat etnis suku Bugis. 
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Berikut ini detail nama-nama informan dan tempat mereka berasal, 

nama-nama tersebut yang menjadi subjek penelitian ini:

Tabel. 2
Detail Nama-Nama Informan dan Tempat Asal

No Nama Informan Posisi / Status Suku/Tempat Asal

1. Pihering Tokoh Adat /Mantan Desa Bugis/Marana, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

2. Nurdin M Tokoh Adat/Imam Masjid Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

3. Anwar Nursyam Tokoh Agama/Aparat Desa Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

4. Akhmad Jabbar Tokoh Agama/Imam Masjid Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi Selatan

5. Umar Nursyam Masyarakat Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

6. Rosni Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi Selatan

7. Maryam Masyarakat Bugis/Lappa’e, Sinjai 
Selatan, Sulawesi Selatan

8. Nurlela Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi Selatan

9. Nur Annisa Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi Selatan

10. Sinar Alam Masyarakat Bugis/Lappa’e, Sinjai 
Selatan, Sulawesi Selatan

2. Data sekunder

Data ini diperoleh dari sumber lain seperti sumber teoritis dari 

kepustakaan. Kata lain, data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan 

untuk mendukung data primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam 

penelitian ini adalah peneliti menggunakan data dari kelurahan, buku-buku, 

dan internet, yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis serta 

mengkajinya.
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Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari 

purposipe sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu 

atau lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan 

pendukung lainnya.2 Yakni dengan menentukan satu atau lebih informan dan 

kemudian bergulir dan terus menerus untuk menemukan data dan informasi 

yang dibutukan 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 penelitian sendiri atau penelitian merupakan key instrumen 

(instrumen kunci).3

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Tehnik Observasi (pengamatan)

Dalam proses Observasi yakni mengamati berbagai fenomena yang 

terjadi dilapangan. Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan tradisi 

mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat Bugis. Pada 

teknik ini peneliti melihat dan mengamati secara langsung kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan partisipatif, peneliti 

mengamati setiap  pelaksanaan tradisi mappatabe’ di Desa Waturapa 

2H. Neong Muhajir,  Metodologi Penelitian Kualitatif,  Cet. Ke- I, (Yogyakarta, 2000), h. 
15.

3Husaini Usmani , metode penelitian sosial , (Jakarta : Bumi Aksara , 2000), h. 81.
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Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan, dan hasil 

pengamatan tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan 

observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.4

2. Teknik Wawancara (interview)

Dalam proses wawancara yakni melakukan tanya jawab secara lansung 

dengan sejumlah informan yang diyakini mengetahui persis permasalahan 

yang diteliti. Informan yang dituju adalah tokoh agama (imam), tokoh adat 

dan pelaku tradisi (orang tua dan anak-anak remaja). Untuk kemudian dicatat 

dan diredaksikan ke dalam skripsi dengan cara menggabungkan beberapa 

hasil wawancara dengan informan. Dalam upaya mempermudah proses 

wawancara perlu dibuatkan kerangka acuan wawancara.

3. Teknik Dokumentasi

Yakni pengemumpulan data tambahan yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen penting yang diperlukan  dan berupa foto yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian.

G. Prosedur Analisis Data

Pengolahan data dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data dan 

setelah data lapangan terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif analisis datanya menggunakan tahapan reduksi data, display 

data dan ferivikasi data. Sebagaimana oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono 

4Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h. 309-312.
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yang menyatakan bahwa dalam menganalisis data, yaitu data reduction, data 

display dan conclution drawing/verivication.5

1. Reduksi data yaitu semua data lapangan akan dianalisis sekaligus 
dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 
dirangkum.

2. Display data yaitu untuk mengklarifikasi data-data yang diperoleh sesuai 
jenis sumbernya, termaksud berdasarkan keabsahannya. Display data ini 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses analisis sesuai 
unsur-unsur dalam variabel penelitian.

3. Verifikasi data (Conclusion drawing), merupakan penarikan kesimpulan 
dan verifikasi, kesimpulan awal yang dapat dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Data-data mengenai tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam 

pada masyarakat Bugis dianalisis dengan reduksi dengan cara membuat abstraks 

sebagai rangkuman isi. langkah berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan 

penyajian data untuk proses kategorisasi, sebelum pada penarikan kesimpulan 

perlu dilakukan ferivikasi data dengan mengecek keabsahan data.  

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dicek dengan beberapa metode, sebagaimana diungkapkan 

Sugiono bahwa : 

Uji krebilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan 
teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.6

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, yakni peneliti kembali kelapangan, melakukan 
pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 
yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat 
mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data yang pernah diperoleh

5Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung,  Al-Fabeta, 2005),  h. 89.
6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., h. 368.
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2. Meningkatkan ketekunan, yakni peneliti mengadakan pengamatan secara 
lebih cermat dan berkesinambungan, guna mengetahui validitas data yang 
diperoleh sebelumnya.

3. Triangulasi, yakni pengecekan data dengan cara pengecekan atau 
pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan 
cek dan ricek, tehnikya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara 
yaitu:7

a) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu dikakukan dengan cara melakukan wawancara 

pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Peneliti 

merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada 

informan sebelum peneliti menanyakan kembali pertanyaan yang sama 

pada informan.

b) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dengan tujuan 

untuk menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi 

keinginan dari peneliti.

c) Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

7Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini, Cet. 
II, (Jakarta: PT RajaGr afindo Persada, 2013), h. 89.


	1 COVER SKRIPSI.pdf (p.1)
	2 ABSTRAK.pdf (p.2)
	3 PENGESAHAN SKRIPSI.pdf (p.3)
	4 PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf (p.4)
	5 KATA PENGANTAR.pdf (p.5-7)
	6 DAFTAR ISI.pdf (p.8-9)
	7 DAFTAR TABEL dan DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.10-11)
	8 BAB I ning.pdf (p.12-21)
	9 BAB II ning ok.pdf (p.22-50)
	10 BAB III ning ok.pdf (p.51-58)
	11 BAB IV ning - revisi setelah seminar skripsi.pdf (p.59-93)
	12 BAB V.pdf (p.94-96)
	13 DAFTAR PUSTAKA ning.pdf (p.97-99)
	14 LAMPIRAN2.pdf (p.100-124)
	15 SURAT PENELITIAN 3.pdf (p.125-127)
	16 RIWAYAT HIDUP.pdf (p.128)

