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3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat untuk mengungkap 

mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Trdasi Kuluhu Masyarakat Suku 

Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah data terkumpul kemudian 

disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. 

Koentjaraningrat (2000) mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ditemui dalam 

pelaksanaan penelitian. (h.89) Penggunaan desain penelitian kualitatif, penulis 

bermaksud menggali fakta tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam trdasi 

Kuluhu masyarakat suku wawonii Desa WaturaI Kecamatan Wawonii Tenggara 

kabupaten konawe kepulauan. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Waturai Kecamatan Wawonii 

Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapaun waktu pelaksaan penelitian 

dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2020, setelah pelaksaan seminar 

proposal sampai perampungan data-data dilapangan. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

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

dan data sekunder (data pendukung). Data primer penelitian ini bersumber dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan metode 

purposive, yakni memilih dan menentukan informan dalam hal ini Ketua Adat, 

Kepala Desa dan beberapa orang tua yang berada di Desa waturai yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

studi teoritis pustaka (library research) yakni pencarian data atau informasi dari 

buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat dengan objek 

pembahasan dalam penelitian ini. 

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Lexy J.Moleong (2014) Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap 

sumber data. Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik observasi 

didasarkan pada pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan 

mengamati sendiri. kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi dalam 

keadaan sebenarnya. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui 

cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peran 

serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. 
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Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus sebagai anggota resmi kelompok yang diamati. (h. 176) 

2. Lexy J.Moleong (2014) Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang 

berperan memberikan jawaban. (h. 186) Cara ini dilakukan dengan melakukan 

dialog secara lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan informan juga 

menjawab secara lisan. Sugiono (2012) dalam bukunya Esterberg mengemukakan 

beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, dan tidak terstruktur. 

a. Wawancara Terstruktur sering digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi 

apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya beberapa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (h. 319-

320) 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang tidak 

terstruktur. Karena pedoman wawancara yang digunakan hanya beberapa garis 

besar permasalahan yang peneliti tanyakan. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil beberapa responden, yaitu kepala desa, sesepuh, dan beberapa pihak 

lain dari masyarakat seperti pemudi desa, guru, kyai, dan lain-lain sehingga 

informasi yang didapat dapat lebih optimal dan lengkap. Seperti wawancara 
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kepala desa tentang bagaimana kehidupan warga di masyarakat desa waturai. 

Kemudian dengan ketua adat setempat tentang makna dan sejarah awal mulanya 

tradisi kuluhu. Wawancara kepada pemuda dan pemudi desa tentang tanggapan 

mereka mengenai manfaat yang dirasakan ketika tradisi kuluhu. Kemudian 

dilanjut kepada kyai atau tokoh agama setempat untuk mencari informasi tentang 

pandangan mereka dari kacamata Islam tentang tradisi kuluhu Dilengkapi data 

dari masyarakat yang ikut bersangkutan dalam prosesi adat tersebut, tentang 

bagaimana tanggapan mereka terhadap tradisi tersebut. 

3. Studi dokumen merupakan cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian. Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Suharsimi 

Arikunto,2002: 149) Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data-data atau informasi yang berasal dari sumber tertulis yang 

berkaitan dengan materi penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa 

karya penelitian yang selaras dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Kemudian ada juga buku-buku tentang penelitian kebudayaan. Selain itu juga 

informasi didapat dari jurnal penelitian.  

3.5 Tekhnik Analisis Data 

Menganalisa data dapat diartikan dengan menguraikan dan menjelaskan 

data sehingga data tersebut bermakna dan dipahami serta dapat ditarik pengertian 

secara umum (kesimpulan). Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang 
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diharapkan peneliti, kemudian melakukan analisis data. Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan penelitian deskriptif yang menitik beratkan pada 

penelitian kualitatif dan digunakan karena penelitian menggunakan kualitas 

analisis dan bukan pada kekuatan data-data yang bersifat statistik, dan untuk 

menyimpulkan penulis menggunakan cara berfikir induktif. 

Menurut sutrisno hadi (1999) mengatakan bahwa dalam berfikir induktif 

orang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang 

unik, dan merangkaikan fakta-fakta khusus tersebut menjadi suatu pemecahan 

yang bersifat umum, konklusi yang dapat ditarik dari cara berfikir ini menempuh 

jalan induktif. ( h. 2) 

Merujuk pengertian di atas, berfikir induktif adalah cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus, 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain bahwa cara 

berfikir induktif adalah suatu proses analisis yang bertitik tolak dari hal atau 

peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

1. Reduksi Data 

Margono (2010) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pola nya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. (h. 338) 

Selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data. Pada 

tahap ini mulai melakukan pengkodean terhadap data. Pengkodean biasanya 
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dilakukan pada tataran paragraf dari catatan kualitatif, namun bisa juga dari 

tataran kalimat. Paragraf atau kalimat yang berisi informasi yang mirip atau sama 

diberi kode yang sama.  

2. Data Display 

Setelah data selesai direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengkontruksi data kedalam gambaran utuh, dan untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay data selain dengan 

teks naratif, dapat juga berupa grafik,matrik, network, dan chart. dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakankerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.  

3. Verifikasi data 

Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penyimpulan 

data didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. Verifikasi data merupakan penjelasan tentang makna 

data dalam suatu konfigurasi yang menampakkan alur kasualnya, sehingga dapat 

di ajukan proporsi-proporsi yang terkait dengannya. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

3.6 Uji Keabsahan data 

Untuk memastikan hasil penelitian bersifat lebih empiris dan akurat, data 

yang telah terkumpul dalam penelitian harus diuji kebenarannya melalui uji 
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keabsahan data. Uji keabsahan data penelitian kualitatif ini ditentukan melalui 

derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data. 

Penggunaan uji keabsahan data, penulis menggunakan sedikitnya tiga uji 

keabsahan data, yakni: 

1. Triangulasi terbagi dua bagian yaitu Tehnik Dan Sumber 

2. Peningkatan ketekunan pengamatan Yakni penulis melakukan pengecekan 

ulang sehingga apa yang ditemukan yang bersifat sementara sesuai dan 

menggambarkan konteks penelitian yang spesifik, lengkap dan rinci. 

3. Perpanjangan pengamatan Penulis kembali setelah melakukan analisis data 

dan telah terpenuhi beberapa kategori, lalu menambah waktu berada dilapangan 

untuk mengecek apakah kategori yang dimuat sesuai dengan data di lapangan. 

 


