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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian

yang hanya memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistematis

dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan

prosedur penelitian yang  menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang diamati.1 Penelitian

kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.2

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, kondisi atau pemikiran dalam kelompok pada peristiwa

yang terjadi pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dirancang untuk

memperoleh tentang keadaan, status, atau gejala pada saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian, penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti

yang berkaitan dengan Popolo Hoalu

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitati f (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2000), h.
2Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 81
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1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kulisusu Desa Jampaka dengan

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk

diteliti dan dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data penelitian

diperoleh, dalam hal ini sumber data merupakan asal informasi diperoleh. Sumber

data yang dimaksud adalah :

1. Data primer, yakni data-data yang langsung diterima dari sumber utama,

dalam hal ini adalah semua pihak yang terkait dengan objek penelitian.

2. Data sekunder, berupa dokumen hasil penelitian serta kutipan kutipan dari

beberapa imforman sebagai bahan acuan penulis

Subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk

mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Kulisusu

beserta perangkat masyarakat kulisusu

B. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap

kondisi obyektif yang akan diteliti langsung kelapangan.3

2. Wawancara yaitu suatu tehnik untuk mengumpulkan data dari beberapa

imforman dari pihak terkait mengenai budaya kulisusu utamanya

mengenai Popolo Hoalu

3Ibid, h. 98
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3. Dokumentasi yaitu suatu tehnik mengumpulkan seluruh dokumen yang

berhubungan dengan penelitian seperti tata cara serah terima popolo

hoalu dan penyerahan petena dan proses ijab Kabul.

C. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, maka teknik analisis data dalam

penelitian ini yaitu :

Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah menggunakan tiga tahap

dalam melakukan analisis data sesuai teori Miles dan Huberman yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan setelah data yang diperoleh dilapangan telah

terkumpul. Karena data yang diperoleh jumlahnya banyak, maka reduksi

data dilakukan untuk memilah-milah data, mana yang akan di ambil dan

mana yang akan di buang. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memudahkan

peneliti dalam menentukan data mana yang akan digunakan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi langkah selanjutnya yaitu mendisplaikan data.

Dengan display data ini, maka data yang diperoleh akan terorganisasikan,

tersusun sehingga data tersebut akan lebih mudah di pahami. “dalam

penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk teks

yang bersifat naratif

3. Conclusion Drawing (Verifikasi Data)
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Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya.Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap

awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

Secara sederhana proses analisis data dapat digambarkan dalam bagan

sebagai berikut:

Gambar : Skema Analisis data

(Sumber : matthew B.Miles & A. Michael Huberman (1984)).

1. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara

sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik.

Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat

Data Collection Data Display

Conclution

Data Reduction
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ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru besifat sementara dan masih bersifat

umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (grounded) maka perlu

dicari, data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap

berbagai kesimpulan tentatif tadi.

.


