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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan 

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.142 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari 

satu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif yaitu menggambarkan 

obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai dengan pengamatan dan 

pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi 

(mengubah), tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. 143 Oleh sebab itu 

penelitian ini akan dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang akan 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.144 

Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif 

dengan informan untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan 

suatu makna peristiwa interaksi.145 Sehingga menghasilkan data yang baru 

mengenai hasil penelitian yang ditemukan.  
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian langkah awal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menetapkan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution, ada tiga unsur penting 

yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian. Ketiga hal 

tersebut adalah tempat, pelaku dan kegiatan.146 Penelitian ini akan dilakukan di 

Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Kelurahan 

Bonggoeya terdiri dari 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 20 (dua puluh) Rukun 

Tetangga RT) .147 

Sedangkan pelaku yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Suku Muna yang ada di wilayah Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari, 

dan kegiatan yang di maksud adalah mahar dan bhoka pada pernikahan adat yang 

dilakukan oleh masyarakat Muna yang berada di wilayah Kelurahan Bonggoeya 

Kota Kendari. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah :  

1) Dipilihnya Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari menjadi lokasi penelitian, 

karena wilayah Kelurahan Bonggoeya mayoritas beragama Islam dan 

berbagai macam Suku termasuk Suku Muna itu sendiri yang masih 

melaksanakan upacara adat pernikahan.  

2) Di Kelurahan tersebut belum ada penelitian sejenis terkait dengan 

permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah di atas. 

3) Tingginya animo masyarakat Muna untuk mengangkat adatnya khususnya 

adat pada mahar pernikahan, sehingga peneliti ingin mendapatkan 
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penjelasan tentang pelaksanaan pernikahan adat Muna, dan bagaimana 

pula pandangan hukum islam terhadap adat tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan 

sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di 

dasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an dan Hadits dan juga 

kaidah ushul fiqih, pendapat para ulama serta „urf atau norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mencoba menggambarkan keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan.         

Dengan pendekatan sosiologis suatu fenomena dapat dianalisis denagn 

faktor- faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta 

keyakinan-keyakinan yang mendasari proses terjadinya hal tersebut. Melalui 

pendekatan ini peneliti berusaha untuk mencari dari tradisi mahar dan bhoka pada 

pernikahan adat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari, kemudian dicari 

dan di analisis dengan tinjauan normatif Islam. 

C. Sumber Data 

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang 

memiliki kedudukan penting. Konsekwensi lebih lanjut dari posisi sumber data 

tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan kekayaan 

data yang di peroleh. 

1. Data primer yaitu data yang di elaborasi dari hasil temuan di lapangan 

berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara yang mendalam. Oleh 
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karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka sumber data ini di 

sebut respondenya itu orang atau sejumlah orang yang memberikan 

tanggapan terhadap apa yang di minta atau di tentukan oleh peneliti. 

Penelitian kualitatif posisi narasumber sangatlah penting, bukan hanya 

memberi tanggapan, melainkan pemilik informasi. Oleh karena itu ia di 

sebut informan, atau juga di sebut subjek yang di teliti, karena ia bukan 

saja sebagai sumber data melainkan juga pelaku yang ikut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang di 

berikan. Peneliti dan narasumber mempunyai kedudukan yang sama 

sehingga peneliti harus membangun kerja sama, kepercayaan dan 

keakraban dengan subjek yang di teliti, di samping tetap kritis dan analisis.  

2. Data sekunder  yaitu data yang diambil dari kajian pustaka yang di tulis 

oleh para pakar dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau data tambahan yang di gunakan sebagai suplemen 

bila di perlukan. Data ini di peroleh melalui telaah mendalam sebagai 

literatur atau buku rujukan serta dokumen lainnya sebagai data pendukung 

untuk melengkapi data primer, atau untuk membantu menjelaskan atau 

memberikan keterangan yang lebih jelas terhadap data-data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data merupakan faktor yang 

paling penting di dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah data dari penelitian 

yang di lakukan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian diperlukan metode 

yang tepat, karena data yang diperoleh dengan metode tertentu akan menghasilkan 
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jenis data yang berlainan dengan yang di hasilkan oleh metode yang berbeda, 

sehingga di harapkan akan menghasilkan data yang valid dan akurat. 148 Metode-

metode tersebut adalah : 

a. Pengamatan (observasi), yaitu cara memperoleh data dengan cara 

mengamati secara langsung gejala-gejala di masyarakat yang ada di 

Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari, khususnya yang berkaitan dengan 

mahar dan bhoka dalam pernikahan adat Muna.  

b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data tentang mahar dan 

bhoka dalam pernikahan adat Muna dengan wawancara bebas dan 

terkontrol dengan sejumlah informan yang akan peneliti wawancarai 

diantaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal ini 

sebagai bukti yang kuat dalam mendukung argumentasi.  

c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan mahar dan bhoka 

dalam prespektif hukum Islam, baik berupa buku-buku, journal, makalah, 

majalah, dan lain sebagainya. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengamatan atau observasi dimaksud untuk mengumpulkan fakta yang 

menggambarkan kondisi objek sebagai sasaran penelitian. Penggunaan metode 

observasi adalah untuk mengetahui fenomena keagamaan sebagai aktual yang 

memungkinkan peneliti memandang hal atau fenomena tersebut sebagai proses 

dan untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam 
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laporan penelitian dan penyajian serta untuk melakukan eksplorasi atau setting 

sosial dimana fenomena itu terjadi. (1) non participant observation atau observasi 

non partisipasi. Disini tidak banyak menuntut peran dan tingkah laku atau 

keterlibatan peneliti terhadap kegiatan atau fenomena dari subjek yang di teliti. 

Peneliti hanya pokus bagaimana mengamati, merekam, mempelajari dan mencatat 

tingkah laku fenomena yang di amati. Observasi non partisipan dapat bersifat 

tertutup dalam arti tidak di ketahui oleh subjek yang di teliti ataupun terbuka yaitu 

di ketahui oleh subjek yang di teliti. (2) Kuasi Partisipasi, yaitu observasi itu 

seolah-olah  oleh peneliti turut berpartisipasi, jadi sebenarnya hanya pura-pura 

saja turut ambil bagian dalam situasi pihak yang di observasi. 149    

Interview atau wawancara adalah upaya menghimpun data yang akurat 

untuk keperluan proses pemecahan masalah. Sumber data yang sangat penting 

dalam penelitian sosial keagamaan, terutama penelitian naturalistik adalah 

manusia yang di jadikan sebagai narasumber atau informan.  

Sampel model snow-ball sampling adalah strategi yang lebih tepat, yang 

menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerja 

sama dengan informan menentukan sampel berikutnya yang di anggap penting.  

      Dokumentasi berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual, di gunakan 

dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dengan menghubungkan dengan 

fenomena lain. 
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F. Tekhnik Analisis Data 

Berangkat dari judul, permasalahan dan jenis data dalam penelitian, maka 

tekhnik analisisnya menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif dengan 

maksud memperoleh kedalaman dan keutuhan mengenai mahar dan bhoka dalam 

pernikahan adat Muna di Kelurahan Bonggoeya Kota Kendari. Pada 

pelaksanaannya analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

Berdasarkan hal demikian, penelitian budaya lebih banyak memiliki 

kesimpulan induktif analitik karena akan lebih relevan dengan fenomena budaya. 

Kesimpulan yang diperoleh atas dasar lapangan dipandang lebih jauh bermanfaat 

dan mampu mengembangkan konsep budaya dalam arti luas. 

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data  meliputi : (a) menetapkan 

fokus penelitian apakah tetap sebagaimana yang telah ditetapkan atau akan 

diubah; (b) menyusun temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah 

terkumpul; (c) pembuatan rencana pengumpulan data sebelumnya; (d) 

pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data 

berikutnya; (e) penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, 

dokumen) berikutnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian data, peneliti melakukan beberapa hal antara lain :  

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan 

     Selama penelitian selain wawancara dan dokumentasi, peneliti juga melakukan 

pengumpulan data dengan jalan observasi atau pengamatan. Dalam melakukan 
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pengamatan peneliti melakukannya dengan beberapa kali frekuensi 

pengamatan untuk data yang di inginkan. Artinya peneliti selalu melakukan 

pengamatan dengan perpanjangan waktu pengamatan. Dengan harapan data 

yang diperoleh benar-benar data yang valid. 

2. Meningkatkan Ketekunan Saat Melakukan Penelitian 

Sebuah penelitian penelitian yang baik membutuhkan ketelitian dan ketekunan 

dalam melakukannya. Sehingga dapat di katakan bahwa hasil penelitian yang 

baik adalah hasil penelitian yang di dalamnya mencerminkan ketelitian dan 

ketekunan penelitiannya. 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan atau secara terus menerus. Dengan demikian kepastiaan 

data dan urutan peristiwa terekam secara pasti dan sistematis.  

3. Melakukan Trianggulasi 

     Penelitian kualitatif yang baik adalah penelitian yang dilakukan uji 

keabsahan data. Salah satunya melakukan trianggulasi. Peneliti mengumpulkan 

data dari berbagai sumber dengan menggunakan tekhnik dan metode 

pengumpulan data yang bermacam ragam yang di lakukan terus menerus.  

Trianggulasi merupakan validasi silang kualitatif. Menurut Sugiyono, 

terdapat tiga trianggulasi yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi tekhnik 

pengumpulan data dan trianggulasi waktu.150 Sebagai contoh trianggulasi 

trianggulasi sumber data yang digunakan ketika peneliti menanyakan perihal 

mahar dan bhoka dalam perspektif hukum Islam. Pertanyaan ini peneliti 
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tanyakan kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, sebagaimana yang 

peneliti ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut : 

Gambar 2 

Trianggulasi dengan Tiga Sumber Data : 
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