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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelliti dalan penelittian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk 

menggambarkan fenomena secara sistematis, tekstual dan aktual mengenai fakta 

dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu sesuai dengan apa yang telah peneliti 

temukan dilapangan. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka dengan dunia sekitarnya. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data 

yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan memiliki 

makna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif 

ini, bukan karena metode ini baru atau trendy, tetapi memang permasalahan lebih 

tepat dicarikan datanya dengan metode kualitatif. (Sugiyono, 2005) 

3.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Makasar, Kecamatan Kokalukuna, 

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian 

didasarkan atas pertimbangan bahwa Pulau ini adalah lokasi tempat 

terselenggaranya tradisi dalam judul penelitian ini. Disamping itu, letak geografis 

Pulau tersebut mudah dijangkau dari pusat Kota Baubau yang memberikan 

kemudahan kepada peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan terhitung dari diterimanya judul 

penelitian. 
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3.3.  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data penelitian 

ini diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian pada penelitian lapangan, dimana unsur manusia  sebagai 

instrument kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi 

partisipasi, unsur informan terdiri atas Tokoh Adat, Tokoh Agama, Lurah 

dan Masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

beberappa alat bantu unsur non manusia dalam hal ini observasi dan 

wawancara untuk memudahkan dalam memperoleh data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti.  

2) Data Sekunder, yatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

penelitian kepustakaan. ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003) 

3.4.  Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh berbagai data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian. (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2004). 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang  dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal 

observasi yang dilakukan secara umum pada tanggal  10 Oktober 2019 sampai 
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pada tanggal 16 Oktober 2019 , peneliti mengumpulkan data atau informasi 

sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi 

yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data menemukan pola-pola 

perilakuu dan hubungan yang terus menerus terjadi. (Jonathan Sarwono, 2006) 

2. Wawancara/Interview 

Wawancara secara etimologi adalah percakapan Tanya jawab. Secara 

terminologi  wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

lainnya dengan mengajukkan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu. (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2004) 

Wawancara dapat dilakukan dalam dua cara yakni secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur namun dalam penelitian ini peneliti lebih memilih 

untuk mewawancarai informan dengan menggunakan wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak berpatokan pada pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan kepada para informan. Wawancara tidak terstruktur 

digunakan oleh peneliti untuk lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

demi mendapatkan hasil yang maksimal. 

Dalam wawancara yang bertujuan untuk pengumpulan data penelitian, 

peneliti menetapkan beberapa tokoh diantaranya: 
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1) Tokoh adat sekaligus tokoh agama, merupakan informan utama untuk 

mendapatkan data penelitian sebab tokoh adat adalah pemeran utama 

yang akan melaksanakan tradisi tututrangiana andala mulai dari 

mempersiapkan segala perlengkapan hingga tahap akhir pelarungan 

sesajen semua berdasarkan intruksi dari tokoh adat yang juga sekaligus 

tokoh agama. 

2) Kepala dari dua Kelurahan yang ada di Pulau Makasar yakni Ibu Lurah 

Sukanayo dan bapak Lurah Liwuto, dimana mereka adalah pihak 

pemerintahan tertinggi yang sudah pasti memiliki peranan penting dalam 

pelaksanaan tradisi baik yang akan berhubungan dengan pihak diatasnya 

maupun yang akan menggerakkan masyarakat dari dua kelurahan agar 

siap bekerjasa demi terlaksananya kegiatan tersebut. 

3) Dinas Pariwisata Kota Baubau, termasuk dalam informan untuk 

mendapatkan data penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi 

maupun peraranan dari dinas pariwisata mengenai tradisi tuturangiana 

andala yang dilaksnakan oleh masyarakat Pulau makasar. 

4) Anggota DPRD Kota Baubau wilayah Pulau Makasar adalah salah satu 

informan penting yang akan diwawancarai. Anggota DPRD yang akan 

diwawancarai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pasrtisipasinya dalam pelaksanaan tradisi tuturangiana andala.  

5) Informan selanjutnya adalah beberapa masyarakat yang ikut serta dalam 

mempersiapkan dan mengikuti pelaksanan tradisi baik orang tua maupun 

anak-anak,  dimana mereka memiliki tugas dan tanggungjawab masing-



 

46 

masing yang telah diberikan oleh tokoh adat maupun dari pihak 

pemerintah dalam hal ini dari kelurahan setempat. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

dapat berbenntuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya seperti foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat 

berbentuk gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. (Sugiyono, 2014) 

4. Teknik Rekam 

Teknik rekam digunakan untuk merekam tuturan kata maupun segala 

kegiatan yang berlangsung dalam prosesi pelaksanaan tradisi  tuturangiana 

andala yang kemudian dialihkan dalam bentuk tulisan kata agar lebih mudah 

untuk dipahami oleh para pembaca baik mahasiswa maupun bukan mahasiswa 

seperti pada masyarakat Pulau Makasar Kecamatan Kokalukuna  Kota Baubau 

Sulawesi Tenggara. 

3.5.  Tekhnik Analisis Data 

Data dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data bermaksud untuk 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul pasti akan banyak sekali dan terdiri 

dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen yang berupa 
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laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini 

ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

kemudian mengategorisasikannya. (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017). 

Tahapan dalam analisis data penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

2. Transkip rekaman data, yaitu melakukan pemindahan data rekaman 

kedalam bentuk tulisan yang sebenarnya. 

3. Penerjemahan data, yaitu menerjemahkan semua data yang telah 

dikumpulkan kedalam bahasa Indonesia. 

4. Deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan nilai-nilai 

yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tuturangiana andala. 

5. Analisis data, yaitu peneliti menganalisis semua data yang telah 

dikumpulkan baik dalam bentuk tulisan, rekaman dan wawancara. 

3.6.  Pengecekkan  Keabsahan  Data  Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan pengecekkan keabsahan data dalam 

penelitian untuk menghindari adanya data yang tidak valid. Pengecekkan 

keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Triangulasi sumber, yaitu digunakan untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dari satu sumber dapat pula 
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dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga data menjadi 

lebih akurat. 

2.  Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

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

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan 

data yang serentak. 

3. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


