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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini sering juga

disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi

yang alamiah (natural setting).1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematis suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil pengamatan

dan pengkajian yang dimunculkan bukan hanya hasil modifikasi tetapi dapat

menambah khasanah keilmuan.2

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan  mulai April sampai Juli

tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Kabupaten Bombana.

C. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi tertentu, melakukan

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi

sosial tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data

primer dan skunder. Adapun yang dimaksud data primer adalah data yang

diperoleh dari sumber pertama.3 Dalam hal ini melalui informan utama (kunci)

1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),
h.8.

2Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 2000),
h.15.

3Sugiarto, et all, Teknik Sampling, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), h.16.
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yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat yang mengetahui

tradisi Mompindai Sincu sebanyak mungkin.

Sedang data skunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan

dokumen dalam hal ini penulis tidak langsung mengambil data sendiri tetapi

meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak

lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang

dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan data dapat dipertangguang

jawabkan, yaitu:

1. Observasi Partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap kondisi yang

diteliti secara langsung di lapangan dan kejadian yang sebenarnya, dalam

hal ini proses pelaksanaan Mompindai Sincu di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana.

2. Wawancara mendalam, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka,4 pada teknik ini

peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan  informen

penelitian yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta beberapa

masyarakat di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.

Dimana peneliti berusaha menggali keterangan dengan mengajukan

pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara, dan mencatat atau merekam

jawaban dari informen.

4Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kemcana Prenanda media Group, 2008),
h. 108
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3. Dokomentasi, teknik ini juga untuk melengkapi data yang didapatkan

semakin valid demi mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Data yang akan di dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian serta

akan diseleksi dan di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

E. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan teknik

sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti merangkum data yang diperoleh dan memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting  serta dicari tema dan

membuang yang tidak diperlukan

2. Data Display, yang berarti penyajian data yang bertujuan agar data

terorganisasikan, tersusun dalam nilai-nilai dakwah sehingga akan semakin

mudah untuk dipahami.

3. Verikiasi, yang berarti penarikan kesimpulan sementara dari hasil

pengumpulan data.5

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data maka dilakukan triangulasi sebagai

berikut :

1. Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Sumber, yaitu menguji data dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber

5Ibid., h. 92-99
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3. Triangulasi waktu, yaitu kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik

wawancara dalam waktu yang berbeda.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Lakomea merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di Kecamatan

Rarowatu yang berjarak 17 Km dari arah barat pusat ibu kota Kecamatan

Rarowatu. Dengan luas wilayah 2,263 Ha. Desa ini bertropis sebagaimana

umumnya dengan iklim di wilayah Indonesia.

Adapun batas-batas desa Lakomea adalah sebagai berikut:

-Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wuwubangka Kecamatan Rarowatu utara.

-Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mambo Kecamatan Mata Oleo.

-Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu.

-Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkuri Kecamatan Rarowatu1

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Desa Lakomea adalah desa yang terdiri  dari 4 dusun dengan jumlah

penduduk mencapai 937 jiwa dengan jumlah 251 KK pada tahun 2017. Dan

penduduk yang mendiami desa Lakomea merupakan penduduk asli suku Mornene

yang disebut suku tertua di Sulawesi Tenggara. Dan sangat kecil populasi suku

lain seperti suku Tolaki, suku Bugis, dan suku Jawa.

1Data Kantor Desa Lakomea 2017.
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