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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan

secara sistematis, tekstual, dan actual mengenai fakta dari suatu peristiwa sertas ifat-

sifat tertentu sesuai penulis dapatkan di lapangan.

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif deskriptif menurut Bogdan and

Biklen, dapat dikemukakan sebagai bentuk yaitu dilakukan pada kondisi yang

alamiah serta langsung kesumber data, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau

gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, lebih menekankan proses daripada

produk outcome, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan

makna (data dibalik yang teramati).

B. TempatdanWaktupenelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko

Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara.Waktu penelitian 3 bulan.

C. Data danSumber Data

Data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan pada prosesi upacara

karia’a yang direkam langsung serta wawancara dengan informan tokoh adat yang

menjadi informan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah
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beberapa orang informan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan

tokoh agama.

D. TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam

(In-depth Interview), Observasi, teknik rekaman dan catat.Teknik pengambilan

datanya yaitu:

1.Wawancara Mendalam (In-depth Interview).

Pada tahapan ini, digunakan wawancara terbuka yaitu peneliti memberi

kebebasan pada informan sebagai sumber data informan apa maksud dan tujuan dari

peneliti, sehingga mendorong informan untuk berbicara secara luas dan mendalam

tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menyangkut: (1) sejarah latar belakang

tradisiadatkaria’a, (2) pelaksanaan upacara adat karia’a yang menggunakan frekuensi

dan durasi waktu yang lama, (3) mengidentifikasi latar belakang sosial budaya dan

ekonomi dari para pelaku/pemeran dalam pelaksanaan tradisi upacarakaria’a, (4)

nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam tradisi upacara adat karia’a.

Pada kegiatan ini subyek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam

menentukan isi wawancara. Pelaksanaan wawancara berpedoman pada daftar

pertanyaan (kuesioner) yang semi terstruktur. Pertanyaan yang dipakai adalah

pertanyaan terbukauntuk menggali informasi yang lebih banyak.
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2. Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung keobjek penelitian

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode ini penulis gunakan untuk

memperoleh data secara langsung tentang tradisi upacara adat karia’a masyarakat

Binongko Kabupaten Wakatobi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung

mengenai keterkaitan antara nilai-nilai pendidikan Islam dengan tradisi upacara adat

karia’a.

3. Teknik Rekam

Teknik rekam digunakan untuk merekam tuturan dalam prosesi karia’a pada

masyarakat Binongko di Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten

Wakatobi.

4. Teknik Catat

Teknik catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

berhubungan dengan prosesi karia’a dengan cara mencatat hal-hal penting di luar

data rekaman untuk memperoleh informasi tambahan.

E. TeknikAnalisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data

dideskripsikan dalam bentuk kata atau kalimat untuk menemukan unsur-unsurnya.

Adapun tahapannya yaitu:

1. Transkrip rekaman data, yaitu memindahkan data kedalam bentuk tulisan yang

sebenarnya.
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2. Klasifikasi data, mengumpulkan semua data yang sesuai dengan bentuk karakter

yang memenuhi syarat.

3. Penerjemahan data, yaitu menerjemahkan semua data yang dikumpulkan, kedalam

bahasa Indonesia.

4. Deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan nilai yang terdapat

dalam prosesi upacara karia’a.

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

dalam bentuk tulisan maupun rekaman berdasasrkan maknanya.

F. ProsedurPengabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

2. PengujianTransferbilit yang merupakan validitas eksternal. Yang menunjukan

derajat ketepatan, atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana

penelitian dilaksanakan.

3. Pengujian Dependabilitas, konsep ini lebih luas dari reliabilitas. Hal itu disebabkan

oleh peninjauannya yang memperhitungkan segala-galanya yang ada pada

reliabilitas ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang terkait. Uji dependaabilitas

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Mulai

dari peneliti menentukan masalah atau fokus, turun kelapangan, menentukan

sumber data, melakukan analisis data sampai pada penarikan kesimpulan.


