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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kulitatif 

adalah cara suatau kelompok seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi 

sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat 

pengalamannya dapat diakses orang lain.1 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam budaya mitoni pada 

masyarakat Jawa di desa Rahamenda, kecamatan Buke, kabupaten Konawe Selatan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Jawa di desa Rahamenda, 

kecamatan Buke, kabupaten Konawe Selatan.Penelitian ini terhitung sejak 

diseminarkannya proposal dimulai pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan 

tanggal 17 Juli 2018 dengan kisaran waktu 3 bulan. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah Masyarakat Jawa di desa 

Rahamenda, kecamatan Buke, kabupaten Konawe Selatan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, adalah : 

                                                           
1Hamid Harmadi, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 244 
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1) Observasi, observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fokus observasi 

(pengamatan) dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu : 

a) Ruang tempat 

Yaitu tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung, dalam penelitian ini ruang dan tempat penelitiannya adalah 

lingkuangan yang masih menerapkan adat mitoni masyarakat Jawa di desa 

Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan. 

b) Pelaku 

Yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dalam 

penelitian ini pelaku adalah tokoh adat, kepala desa dan warga sekitar 

selaku informan dalam penelitian ini yang dilakukan di desa Rahamenda, 

kecamatan Buke, kabupaten Konawe Selatan. 

c) Aktivitas 

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung, dalam penelitian ini kegiatannya adalah pelaksanaan 

adat mitoni masyarakat Jawa di desa Rahamenda, kecamatan Buke, 

kabupaten Konawe Selatan 

2) Wawancara, wawancara merupakan teknik atau cara pengumpulan data untuk 

tujuan penelitian dalam hal ini antara peneliti dengan subyek penelitian yang 

telah ditentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengenali data 

dan informasi dari masyarakat setempat mengenai nilai-nilai pendidikan islam 

dalam adat mitoni masyarakat Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke 
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kabupaten Konawe Selatan. Adapun yang menjadi subjek wawancara dalam 

penelitian ini adalah masyarakat jawa yang tinggal dan ikut terlibat dalam 

kegiatan adat mitoni itu sendiri, yang meliputi ketua adat, imam desa, serta 

masyarakat Jawa yang pernah melaksanakan adat mitoni yang tinggal di desa 

Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan. 

3) Dokumentasi, Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data 

tentang keadaan atau yang akan diteliti, dalam bentuk dokumen, arsip surat-

surat yang dapat menjadi sumber informasi, serta foto kegiatan yang bertujuan 

untuk mengungkapkan fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat data yang akan 

dan telah di teliti. 

E.   Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer ( data utama) 

dan data sekunder (data pendukung). Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy 

Moleong, ”Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.2   

Data dalam penelitian ini adalah semua data atau informasi yang diperoleh 

dari informan yang dianggap penting, selain itu data juga dihasilkan dari  

dokumentasi  yang  menunjang. Adapun  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

 

                                                           
2Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rosda, 2002), h.112 
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a.   Kata-kata atau Tindakan 

Data yang berbentuk kata-kata diambil dari para informan / responden 

pada  waktu  mereka  diwawancarai. Dengan kata  lain data-data tersebut berupa 

keterangan dari para informan dari beberapa pihak diantaranya: Tokoh adat, 

imam desa, kepala desa dan masyarkat yang penulis anggap mampu untuk 

memberikan keterangan yang relevan. 

b.  Data Tertulis (Dokumentasi) 

Data yang berbentuk tulisan diperoleh dari pejabat desa dan dokumen-

dokumen lain yang tentunya masih berkaitan dengan subjek penelitian. 

c.   Foto 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh beberapa 

foto tentang  ”Adat Mitoni Masyarakat Jawa desa Rahamenda kecamatan Buke 

kabupaten Konawe Selatan”. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi 

terhadap data yang telah diteliti, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

dilakukan secara terus-menerus sebelum proses penilaian berlangsung dan 

berlanjut sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir tersusun 

lengkap. 
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2. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penariakan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penciptaan dan penggunaan penyajian data tidak terlepas dari 

kegiatan analisis yang meliputi rancangan deretan dan kolom-kolom sebagai 

matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk yang harus di 

masukkan ke dalam kotak-kotak matriks. 

3. Menarik Kesimpulan, langkah analisis data selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan. Kesimpulan peneliti dengan melihat hasil reduksi data dan tetap 

mengacu pada perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Data yang 

telah tersusun tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan 

lainnya, sehingga mudah ditarik kesimpulan senbagai jawaban dari setiap 

permasalahan yang ada. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menghindari adanya data yang tidak falid, maka penulis melakukan 

pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik trianggulasi data, yaitu 

teknik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan 

terhadap data yang ada. 

William Weirsen mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data 

berbagai sumber melalui beberapa cara dan teknik sesuai dengan waktu.3 

Dalam pengecekan keabsahan data  maka digunakan trianggulasi sebagai 

berikut : 

                                                           
3Sugiono, Metodologi Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.), h. 270.112. 
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1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu menggunakan data dari sumber yang berbda-beda 

dengan teknik yang sama. 

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang 

sama dalam waktu yang berbeda.  
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