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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu penelitian

deskriptif kualitatif. “sebab peneliti bertujuan menggambarkan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan dilapangan,

dideskripsikan secara kualitatif, yaitu mengambarkan objek penelitian dalam

lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan

dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah

keilmuan1. Dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat

dipecahkan di dalam Labolatorium.

Husain Insawan di dalam bukunya menjelaskan:

“Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkap oleh sebuah

penelitian yang berlatar belakang laboratorium. Karena itu dalam Khasanah

penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang

berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah dan holistik. Penelitin kualitatif

bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat

mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain”.2

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta,
2006), h. 4.

2Husain Insawan, Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model, (Kendari: Shadra, 2007),
h. 108.
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penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas

dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah

diketahui.3

Dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian

dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil

yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah

khazanah keilmuan.4

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa

Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian dilakukan di lokasi ini di sebabkan adanya

keresahan masyarakat atas tingkah lakunya remaja yang menggunakan minuman

keras  tersebut. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan setelah proposal ini

diterima.

C. Sumber Data

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem

Snowball sampling, artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus

menerus sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemilihan dan penetapan jumlah sumber informasi

dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representatifitas tetapi lebih kepada

3Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV Alfabeta,
2006), h. 4

4Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Cet. I; Yogyakarta: 2000), h. 15
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keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi.  Adapun sumber data dalam

penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan

observasi dengan informan yakni remaja yang mengkomsumsi minuman

keras, Kepala Desa maupun Tokoh Agama  di Desa Wonuakoa.

2. Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari hasil observasi lapangan,

bahan dokumen atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul

penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan field research (metode

penelitian lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek

penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung) yaitu mengadakan pengamatan dan

pencatatan secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang

dianggap berhubungan dengan topik yang diteliti.

2. Intervieuw (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya

jawab langsung dengan informan penelitian dimana peneliti sebagai pencari

informasi berusaha menggali keterangan pembanding dengan mengajukan

sejumlah pertanyaan kepada informan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah remaja

yang mengkomsumsi Minuman keras dan pihak yang berada di Desa
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Wonuakoa seperti: Kepala Desa dan Tokoh Agama dalam memperoleh

informasi yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.5

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun data secara

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.6

Peneliti dalam  menganalisis data menggunakan tiga tahapan adalah sebagai
berikut :

a. Reduksi data, semua data di lapangan  dirangkum dan memilih hal-hal yang
pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian ini.

b. Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang ada
dari berbagai sumber yaitu wawancara, Dokumentasi dan observasi yang telah
diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian
singkat.

c. Verifikasi Data,yaitu tekhnik analisis  data  yang dilakukan oleh peneliti dalam
rangka mencari makna data dan menyimpulkannya.7 Dari penjelasan di atas
kemudian peneliti mengambil kesimpulan bahwa teknis analisis data ini bertujuan
untuk memperoleh keabsahan data.

5Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308-309.
6Sugiyono, op. cit.,h. 88.
7Ibid.., h. 92-99.
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F. Pengecekan Keabsahan Data/trianggulasi.

Trianggulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang

lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga data yang

telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang

valid dan aktual terpercaya.

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai
berikut :

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda,
untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi
dan wawancara untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama.

3. Trianggulasi waktu, Untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda8.

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data

yang tidak valid serta sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data dan

untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang

menyatakan tidak ilmiah. Pengujian keabsahan data dalam penelitian menggunakan

trianggulasi. Dalam tekhnik trianggulasi pengujian keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu lain di luar yang telah ada diadakan pengujian lagi untuk

mendapatkan data yang valid.

8Sugiyono, op. cit., h. 373
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah singkat berdiri dan berkembangnya Desa Wonuakoa Kecamatan
Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan

Desa Wonuakoa merupakan suatu wilayah desa yang terbentuk pada tahun

1998, pada awal terbentuknya desa Wonuakoa berada dibawah pemerintahan Desa

Watu-Watu Kecamatan Landono. Wonuakoa adalah pemekaran dari Desa Watu-watu

pada awal pemerintahan Desa Wonuakoa di pimpin oleh Bapak Larombu1

Seiring berkembangnya pengembangan Desa, Desa Wonuakoa yang

tergabung dengan kecamatan Landono, memisahkan  dengan kecamatan Sabulakoa

yang mempunyai wilayah 8 Desa dan 1 kelurahan yang salah satu desa yang

tergabung di dalamnya adalah desa Wonuakoa.

Berdasarkan data monografi Desa Wonuakoa pada tahun 2015 diketahui

jumlah penduduk Desa Wonuakoa adalah 479 Jiwa dengan klasifikasi laki-laki

sebanyak 257 jiwa dan perempuan sebanyak 222 jiwa, adapun jumlah kepala

keluarga tercacat sebanyak 126 kk2. Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah

penduduk Desa Wonuakoa lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki daripada yang

berjenis kelamin Perempuan dari keseluruhan penduduk Desa Wonuakoa tersebut.

Desa Wonuakoa memiliki penduduk yang berasal dari beberapa jenis suku,

yakni Jawa, Bugis dan Tolaki tetapi yang mendominasi adalah suku Tolaki.

1 Mat, Sekertaris Desa, Wawancara,  Wonuakoa, 6 November 2015
2 Arsip Desa Wonuakoa  tahun 2015
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