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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang mengkaji data yang terkumpul dan dinyatakan dengan 

kata-kata dan gambar. Kata-kata tersebut di susun dalam bentuk kalimat dari hasil 

wawancara antara penelitian dengan nara sumber atau informan.  

Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian ini berusaha mendapatkan 

informasi yang lengkap mengenai upacara tradisi Mane’e pada masyarakat pesisir  

Pulau Kakorotan Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. Informasi yang di kumpul 

dilakukan melalui kegiatan wawancara secara mendalam terhadap informan, 

seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik dan masyarakat umumnya. 

Dari data dan informasi yang terkumpul, peneliti membuat kesimpulan dan 

rumusan tentang Mane’e. Jadi berbeda dengan penelitian deskriptif yang hanya 

menggambarkan atau melukiskan peristwa yang ada (to desribe)  

 
3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode etnografi. Sukmadinata (2006: 62) 

mengemukakan bahwa metode etnografi, yaitu  metode yang mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Walaupun makna 

budaya sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya di pusatkan pada pola-pola 

kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup.  

 



35 
 

Corrie Buata, 2013 
Tradisi Upacara Mane’e Pada Masyarakat Pesisir Pulau Kakorotan di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Etnografi merupakan metode empiris dan teoretis yang bertujuan 

menggambarkan dan menganalisis kebudayaan secara intensif, berdasarkan 

penelitian lapangan.  Etnografer bertugas menggambarkan kehidupan lokal secara 

rinci dan menghubungkannya dengan proses sosial yang lebih luas. 

Kajian budaya etnografis tradisi upacara Mane’e pada masyarakat pesisir  

Pulau Kakorotan Kepulauan  Talaud, memusatkan diri pada penelitian kualitatif 

tentang nilai dan makna dalam konteks kebudayaan, pada masyarakat pesisir 

Pulau Talau. Etnografi menjadi bagian dari pendekatan kualitatif, termasuk 

pengamatan pelibatan, wawancara mendalam, dan kelompok diskusi terarah. 

Hasil akhir penelitian etnografi, adalah terwujudnya hasil penelitian yang 

tersaji secara naratif deskriptif yang bersifat komprehensif, disertai penafsiran 

seluruh aspek-aspek kehidupan dan kompleksitas kehidupan Mane’e di Pulau 

Kakorotan Talaud. 

 

3.1.3 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat. Sumber data lainnya, adalah rekaman video dan foto-foto 

pelaksanaan upacara Mane’e. Pengambilan sumber data penelitian ini 

menggunakan teknik “purpose sampling” yaitu pengambilan sampel di dasarkan 

pada pilihan peneliti tentang aspek yang dijadikan fokus pada saat situasi 

sepanjang penelitian berlangsung.  Sampling bersifat purposive, yaitu berdasarkan 

tujuan dan fokus saat ini. 
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Data Informan 

(Data Wawancara) 

 

No Nama Umur Alamat Pekerjaan 

1.  Yanes Untuh 63 Kakorotan Nelayan 

2.  Yohanes Tatuwo 41 Kakorotan wiraswasta 

3.  Delfin Tamodia 37 Kakorotan    - 

4.  Made Laetu 40 Kakorotan Wiraswasta 

5.  Ratna Sasubu 33 Kakorotan Guru PAUD 

6.  Isak Oni Timpalen 52 Kakorotan Nelayan 

7.  Sutarjo Taine 49 Kakorotan Nelayan 

8.  Hiboran Tatuwo 46 Rainis Nelayan 

9.  Roy Apitu 43 Malat Nelayan 

10.  Pandi Leleran 13 Malat Pelajar 

11.  Ronaldo Apita  32 Malat - 

12.  Rody Singa 35 Malat Wiraswasta 

13.  Otnel Mapa 44 Malat Guru 

14.  Jonyar Pe a 56 Ganalo Nelayan 

15.  Hinya Manaranu 25 Malat PNS 

16.  Ramon Aris 42 Malat Wiraswasta 

17.  Iboran Suud 63 Malat Guru 

18.  Astuty Singa 15 Apa Pelajar 

19.  Osvaldo Matusala 15 Apa Pelajar 

20.  Hardi Patoboda 30 Baunada Wiraswasta 

21.  Frasina Bangkulu 51 Baunada - 

22.  Yuslin Yoro 35 Baunada Kepala Desa 

23.  Mepi Boset Pulu 58 Kakorotan Musisi 

24.  Diwan Mangami 12 Kakorotan Pelajar 

25.  Boni Yonas Lalala 12 Kakorotan Pelajar  

26.  Fransisco Aloo 53 Kakorotan Wiraswasta 

27.  Yabson M. Pulu  38 Kakorotan Kepala Desa 

28.  Simon Nusa 74 Kakorotan Nelayan 

29.  Alex Bambungan 61 Kakorotan PNS 

30.  Hibor Tamudia 60 Kakorotan Nelayan 
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3.1.4 Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di pesisir Pulau Kakorotan 

Talaud Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama  6 bulan. Pengambilan 

data lapangan tahap I memakan waktu 45 hari dengan cara tiga tahap yang di 

mulai pada bulan Mei 2011. Dilakukan secara bertahap karena jarak yang sangat 

jauh dengan kondisi perjalanan yang sangat berat, dan tidak adanya alat 

transportasi menuju tempat penelitian. Pengambilan data lapangan tahap II 

dilakukan pada bulan September  2011, dan tahap III pada buln November 2011. 

Untuk peninjauan kembali tradisi upacara Mane’e peneliti mengikuti dan 

melibatkan diri pada kegiatan tradisi unik ini pada bulan Mei 2012. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Merujuk pada pendekatan penelitian kualitatif dan 

sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi 

dengan menggunakan instrumen penelitian, foto atau handycam, dan catatan 

lapangan. Sumber dan jenis data  berupa kata-kata dan tindakan pada pelaksanaan 

upacara Mane’e, sumber tertulis, foto-foto, data artefak, dan data nonverbal 

(Moleong, 2007: 241).  

 

3.2.1 Observasi 

Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak 

langsung tentang upacara tradisi Mane’e pada masyarakat pesisir Pulau Kakorotan  
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Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. Pengamatan secara langsung peneliti lakukan 

sendiri di tempat penelitian pada saat upacara tradisi  Mane’e berlangsung.  

 

3.2.2 Dokumentasi 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 

dari arsip dan dokumen baik yang terkait dengan upacara tradisi Mane’e pada 

masyarakat pesisir  Pulau Kakorotan Talaud Sulawesi Utara. 

 

3.2.3 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak 

terkait, antara lain, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang mengetahui 

atau ikut serta dalam proses upacara tradisi Mane’e pada masyarakat pesisir  

Pulau Kakorotan Kepulauan  Talaud.  

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses kategorisasi, organisasi data menjadi 

suatu pola, membuat kategori dan satuan uraian dasar menafsirkan yang signifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara 

dimensi-dimensi uraian. Analisis data dilakukan dengan cara.  

1) Menelaah data yang dihasilkan melalui pengamatan yang sudah di tulis dalam 

catatan lapangan, wawancara, dokumen, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.  

2) Mereduksi data yang dilakukan dengan cara merangkum inti dan  proses 

dengan pernyataan-pernyataan.  
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3) Menyusun data kedalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan 

pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu di buat sambil melakukan 

pengkodean.  

4) Memeriksa kembali keabsahan data, menafsirkan data, dan mengolah hasil 

sementara menjadi teori yang substantif. 

  

3.4 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan–catatan lapangan 

dengan cara memisahkan hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian, kemudian di susun secara sistematis agar memberikan gambaran yang 

lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali jika diperlukan. 

 

3.5 Display data 

Display data adalah proses penyajian data untuk melihat gambaran 

keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik, kemudian manjadi 

bahan untuk menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi data 

yang bermakna. 

 

3.6 Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi data sepanjang 

penelitian berlangsung. Prosesnya dilakukan dengan teknik memberchek, 

trianggulasi, dan audit trail, sehingga hasil penelitiannya memiliki tingkat 

signifikansi yang memuaskan. 
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3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan data lain untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. 

Penelitian ini akan memberikan informasi secara menyeluruh terkait tradisi 

upacara Mane’e.   

1) Memperkuat sikap masyarakat terhadap kehadiran tradisi lisan.  

2) Tulisan tentang sejarah, prosesi dan tradisi upacara Mane’e di kalangan 

masyarakat Pulau Kakorotan Talaud.  

3) Rekaman gambar seputar  tradisi upacara Mane’e dan  

4) Menghadirkan tradisi upacara Mane’e sebagai kearifan lokal yang 

mengandung nilai-nilai budaya dalam upaya mentransformasikan ke dalam 

pembelajaran muatan lokal bagi siswa. 

Masyarakat pesisir Pulau Kakorotan Kepulauan Talaud Sulawesi Utara, 

merujuk pada Kecamatan Nanusa yang terdiri dari 7 pulau. Pulau-pulau tersebut, 

adalah Pulau Kakorotan, Pulau Malo’, Pulau Intata, Pulau Mangupung, Pulau 

Marampit, Pulau Garat, dan Pulau Nanusa. Pulau kakorotan adalah salah satu 

pulau terluar di Indonesia. Dari 7 pulau tersebut 3 Pulau yang berpenghuni dan 4 

pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Nanusa, 

Pulau Kakorotan, dan Pulau Mangupung, dan 4 Pulau yang tidak berpenghuni 

adalah Pulau Intata, Pulau Malo’, Pulau Garat, dan Pulau Marampit.  

Pulau Nanusa adalah pusat Kota Kecamatan yang dipimpin oleh seorang 

camat, dan seorang Kepala Desa. Desa Kakorotan berpenduduk 783 Jiwa dan 198 
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Kepala Keluarga, dan memiliki fasilitas sebagai berikut, satu Sekolah Dasar (SD), 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disebut SATAP (Satu Atap),  dan 

memiliki ruang belajar sebanyak 3 kelas dengan jumlah siswa 45 orang, guru 8 

orang, 5 di antaranya non-PNS dengan bahasa yang digunakan, adalah Bahasa 

Indonesia campur Bahasa Daerah. Pulau Kakorotan memiliki sebuah Gereja 

Protestan dengan kondisi bangunannya yang belum rampung dan sebuah 

Puskesmas pembantu. Desa  itu memiliki tokoh adat yang disebut Ratumbanua 

(Kepala adat), dan seorang  wakil yang disebut Inangwanua. Kepala dan Wakil 

mempunyai wakil-wakil lagi yang disebut, Tangii, Panucu, Sarrahe, Aallan, dan 

Wuaho. Masing-masing sebagai pengintai atau pemberi informasi tentang 

keamanan. 

Tempat pemukiman atau rumah tinggal mereka sudah 60% semi permanen 

yang sebagaian besar dibangun dengan menggunakan bahan dari batu karang yang 

dibakar untuk menggantikan semen. Masyarakat pada umumnya memiliki mata 

pencaharian nelayan dan petani, hasil tani mereka adalah kelapa, umbi-umbian 

dan pisang, dengan penghasilan per kapita perbulan yang sangat minim.  

Masyarakat yang tidak pergi mencari ikan terpaksa menunggu hasil panen 

kelapa yang 3 bulan sekali panen. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap 

atau Pegawai Negeri Sipil berjumlah 38 orang.  

 


