
44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi. Penelitian ini akan menguraikan,

menafsirkan, dan menemukan bagaimana masyarakat Ambon menanamkan

makna budaya mereka ke dalam pikiran yang kemudian menggunakannya dalam

kehidupan mereka. Budaya yang dimaksud adalah tradisi makan patita.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kota Ambon memiliki lima kecamatan, dengan luas masing-masing:

Kecamatan Nusaniwe tercatat 88,35 Km2, Kecamatan Sirimau 86,81 Km2, Teluk

Ambon 93,68 Km2, Teluk Ambon Baguala 40,11 Km2, dan Leitimor Selatan

memiliki luas wilayah 50,50 Km2.

Dari lima kecamatan tersebut, penelitian difokuskan di Kecamatan

Sirimau, yaitu di Negeri Soya dan Negeri Batumerah. Pemilihan lokasi penelitian

didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua negeri tersebut masih memegang kuat

budaya dan tradisi di Kota Ambon, tambahan hal ini berdasarkan saran dari pihak

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon.

Selain itu, alasan peneliti memilih meneliti di dua lokasi sebab kondisi

perumahan masyarakat di kota ini. Pemukiman masyarakat dipisah dan diatur

berdasarkan agama. Oleh sebab itu, jika peneliti ingin mengambil data makan

patita dari muslim maka peneliti harus ke Negeri Batumerah. Begitu pula

sebaliknya peneliti ingin mengambil data dari non muslim maka peneliti harus ke
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Negeri Soya. Adapun penelitian ini dilakukan selama empat bulan dari Maret

hingga Juni 2017.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci (key instrument) dalam penelitian ini adalah peneliti.

Peneliti sendiri yang menjadi pengumpul data utama.

D. Sumber Data

Penentuan sampel sumber data dalam penelitian ini secara purposive

sampling dan bersifat snowball sampling. Pada tahap awal memasuki lokasi

penelitian, peneliti menentukan sampel sumber data. Sampel yang dipilih haruslah

orang-orang yang memiliki otoritas dan pengetahuan mengenai tradisi makan

patita. Setelah menentukan sampel yang akan diteliti, peneliti mengumpulkan data

secara bergulir dari informan satu ke informan lainnya sampai pada taraf

redundancy (datanya telah jenuh atau tidak lagi diperoleh informasi baru dan

berarti) yang berhubungan dengan tradisi makan patita.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data

primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer (informan utama)

dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Tokoh adat

2) Tokoh agama

3) Pemerintah setempat

4) Penduduk asli atau pendatang yang telah lama menetap di Kota Ambon,

baik yang sering mengikuti prosesi tradisi makan patita maupun yang

tidak.
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Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen yang dihasilkan pihak

lain dapat berupa dokumen sejarah, buku, arsip, atau hasil penelitian yang dapat

memberikan informasi tambahan tentang tradisi makan patita.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu

sebagai berikut :

a. Wawancara tak terstruktur, peneliti melakukan tanya jawab dengan informan

tanpa menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan secara sistematis dan

lengkap. Peneliti hanya menentukan garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan bahkan dapat membuat pertanyaan berdasarkan jawaban dari

informan.

b. Observasi partisipasi, peneliti tidak hanya mengamati prosesi tradisi makan

patita, peneliti bahkan menjadi peserta sehingga dapat ikut ambil bagian dalam

setiap prosesi tradisi tersebut.

c. Dokumentasi, peneliti mengambil dan mengumpulkan beberapa foto dan video

pelaksanaan tradisi makan patita.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis Milles &

Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yakni sebagai berikut :

a. Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data secara terus-

menerus sampai diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang tradisi

makan patita.



47

b. Reduksi data, peneliti merangkum semua data yang ada di lapangan, memilih

hal-hal yang pokok, dan mengambil data yang mengarah pada rumusan

masalah penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

c. Penyajian data, pada tahap ini dilakukan penelaahan pada seluruh data yang

telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk

uraian singkat dan bagan.

d. Verifikasi data, peneliti pada tahapan ini mencari makna dan menarik

kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan ditelaah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi untuk menguji

validitas data yang diperoleh di lapangan. Trianggulasi terdiri atas tiga, yaitu

trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Negeri Soya dan Negeri Batumerah

Berdasarkan penuturan dan cerita-cerita tua, leluhur yang mendiami

Negeri Soya berasal dari Nusa Ina (Pulau Seram) antara lain, dari Seram Utara,

kurang lebih tepatnya dekat Sawai suatu wilayah yang bernama “Soya”, serta dari

Seram Barat (sekitar daerah Tala), Lokki dan Tapinahu.1

Dari penuturan Pesulima diketahui bahwa perpindahan para leluhur

orang Soya datang secara bergelombang yang kemudian menetap di daerah baru

yang nantinya menjadi Negeri Soya. Pada gelombang pertama, mereka yang telah

mendiami daerah baru tersebut kemudian membentuk sebuah clan baru. Nama

dari clan tadi kemudian menjadi nama daerah tersebut, yaitu Soya. Nama ini sama

dengan nama tempat asal mereka. Hal ini dimaksudkan sebagai kenang-kenangan

atau peringatan.2

Negeri Soya kemudian berkembang menjadi satu kerajaan dengan

sembilan negeri kecil yang dikuasai raja Soya. Adapun kesembilan negeri kecil

tersebut yakni : Uritetu, Honipopu,  Hatuela,  Amantelu, Haumalamang, Ahuseng,

Pera,  Erang,  dan Sohia (Soya).3

Pada gelombang perpindahan selanjutnya diceritakan bahwa ada dua

orang bersaudara berasal dari Lessidi (Seram). Mereka berlayar dengan gusepa

1F. Soplanit sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Soya, wawancara, 8 Juni 2017
2B. Pesulima sebagai Sekretaris Negeri Soya, wawancara, 8 Juni 2017
3Dokumen Negeri Soya


