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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.35

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis

dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan

obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.36

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten

Konawe Selatan, Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Tradisi Mo Basa-Basa

masyarakat  Labokeo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yakni direncanakan

selama 3 (tiga) bulan, atau dimulai dari sejak disusunnya proposal sampai pada

perampungan data-data dilapangan.

35 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung : CV Alvabeta,
2010), hlm. 4
36 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005
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C. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan

carasnowball 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.37Dalam penelitian ini sumber data yang di maksudkan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan

pengumpulan data kemudian data ini diperoleh dari sumber pertama, baik

melalui observasi, wawancara langsung. Adapun yang menjadi pusat dari data

primer dalam penelitian ini adalah mbu laika (tuan rumah), O Ima (imam ),

dan Masyarakat.

Alasan mengapa ketiga sumber di atas dijadikan sebagai data primer

sebagai berikut:

a) Mbu Laika (tuan rumah) dalam hal ini adalah kepala rumah keluarga yang

di jadikan sebagai sumber data primer karena tuan rumah terlibat langsung

dalam proses pelaksanaan tradisi Mo Basa-Basa.

b) O Ima(imam) dijadikan sebagai sumber data primer karena O Ima

memiliki peranan penting dalam proses rituallMo Basa-Basa.

37H. Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Cet. Ke- I, (Yogyakarta, 2000), hlm.
15
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c) Masyarakat di jadikan sebagai sumber data primer karena secara tidak

langsung merupakan bagian dari pelaksanaan tradisi Mo Basa-Basa yang

secara langsung merasakan dampak dari pelaksanaan tradisi Mo Basa-

Basa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk

mendukung data primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam

penelitian ini adalah peneliti menggunakan data dari buku-buku, dan internet,

yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis serta mengkajinya.

Buku-buku dan internet yang dijadikan sebagai sumber data sekunder

hanya sebatas penguat dan pelengkap dari data primer, karena buku dan

internet merupakan data yang tidak bisa diamati dan diwawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian mengunakan metode:

1. Obsevasi

Dalam proses Observasi yakni mengamati berbagai fenomena yang

terjadi dilapangan. Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan nilai-nilai

Pendidikan Islam dalam tradisi Mo Basa-Basa pada masyarakat Labokeo.

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan observasi sebagai

berikut:

a) Menyiapkan instrumen observasi, dengan merangkum atau mereviw

pelaksanaan tradisi Mo Basa-Basa dan  Ritual Bakar Dupa Dalam
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Pandangan Islam yang di kemukakan oleh Yuyun dan tradisi bakar menyan

dalam acara pra pernikahan yang di kemukakan oleh Suci Norma Anisa

b) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau pakar.

c) Merevisi item yang tidak standar.

d) Membuat janji dengan respondent yang akan di observasi.

e) Melakukan observasi dari jam 8 sampai jam 10 dan pada sore hari dari jam 3

sampai jam 4 karena pada jam-jam tersebut para respondent mempunyai

waktu untuk di observasi.

f) Menceklist point jika dilakukan dan yang jika tidak dilakukan dan

memberikan penjelasan atau komentar tentang bagaimana proses

melakukannya dan yang tidak dilakukan.

2. Wawancara

Dalam proses wawancara yakni melakukan tanya jawab secara lansung

dengan sejumlah informan yang diyakini mengetahui persis permasalahan yang

diteliti. Informan yang dituju adalah Mbu Laika (tuan rumah), O Ima ( imam),

danTokoh Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human

resources). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau

dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan lain-lain.

Para ahli sering megartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu:

pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai  kebalikan  dari pada
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kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-

petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat

negara  seperti  surat  perjanjian,  undang-undang,  hibah, konsesi dan lainnya.38

Semua laporan atau dokumen yang berhubungan dengan pembahasan

masalah yakni tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Mo Basa-Basa

pada masyarakat Labokeo.

Adapun cara-cara yang dugunakan dalam melakukan Dokumentasi adalah

sebagai berikut:

a) Mencatat atau menyalin kembali semua data yang diperoleh untuk

menjaga keaslian dan keakuratan data.

b) Mengabadikan setiap proses perolehan data dalam bentuk gambar

E. Teknik Analisis Data

1. Observasi

Cara menganalisis data obsevasi adalah sebagai berikut:

a) Membaca secara detail kolom komentar.

b) Mengumpulkan kesamaan data komentar.

c) Menghubungkan hasil observasi dengan tujuan penelitian serta

mengaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Yuyun salah satu

mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Ushuludin Adab dan Dahkwa

anggkatan 2012 yang berasal dari Konawe yang meneliti tentang “Praktek

38Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Cet.  I (
Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.11
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Bakar Dupa Dalam Pandangan Islam” Di Desa Lawonua Besulutu

Kabupaten Konawe dan teori yang di kemukakan oleh Suci Norma Anisa

mahasiswa UIN Sunan Ampel yang meneliti tentang “Tradisi Bakar

Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di Dusun Plandi Desa Sumberejo

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

2. Wawancara

Cara menganalisis data Wawancara adalah sebagai berikut:

a) Memutar kembali rekaman.

b) Mentranskribe hasil rekaman wawancara

c) Mengambil point-point penting dengan cara memberikan garis pada point

yang penting yang berhubungan dengan penelitian.

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 yang

menyatakan bahwa “aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display

dan conclution drawing/verivication”.39

Data-data mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi” Mo Basa-

Basa” pada masyarakat  Labokeo dianalisis dengan reduksi dengan cara membuat

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

39Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung,  Al-Fabeta, 2005), hlm. 89
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satuan penyajian data untuk proses kategorisasi, sebelum pada penarikan kesimpulan

perlu dilakukan ferivikasi data dengan mengecek keabsahan data.

F. Pengecekan 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”.40

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, yakni peneliti kembali kelapangan, melakukan

pengamatan, wawancara dengansumber data yang pernah ditemui maupun yang

baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat mengetahui tingkat

validitas dan kredibilitas data yang pernah diperoleh

2. Meningkatkan ketekunan, yakni peneliti mengadakan pengamatan secara lebih

cermat dan berkesinambungan, guna mengetahui validitas data yang diperoleh

sebelumnya.

3. Triangulasi,yakni pengecetan data dari berbagai sumber dengan cara-cara dan

waktu tertentu. Ada beberapa bentuk triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu dikakukan dengan cara melakukan wawancara

pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis

40Ibid., h. 368
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merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada informan

sebelum penulis 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 Teknik

Triangulasi teknik 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.
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