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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Seperti yang

diketahui bersama, “penelitian kualitatif yakni penelitian yang menggunakan

metode dalam meneliti suatu kelompok manusia,subjek,kondisi,suatu sistem

pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang”. Sehingga penelitian ini

bertujuan mencari sesuatu yang ada dalam sebuah kenyataan dari suatu fenomena

. lebih tepatnya dalam penelitian ini, bermaksud suatu peristiwa atau kenyataan

yang terjadi dalam kehidupan manusia secara langsung.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap

Dukun ditinjau dalam  hukum Islam di desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten

Muna. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan

metode deskriptif, yaitu penulis melakukan penyelidikan yang menuturkan,

,menggambarkan, dan mengklarifikasi data yang diperoleh di lapangan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

adapun waktu pelaksanaan selama 1 bulan..

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten

Muna.
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C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh,

data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subyek tersebut, serta

dengan cara bagaimana data jaringan sehingga valitiditasnya dapat terjamin.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya melalui hasil wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian,

dalam hal ini melalui informan utama yaitu masyarakat desa laiba Kecamatan

Parigi Kabupaten Muna.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku jurnal, penelitian

terdahulu, dan literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

D. Teknik  Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat di gunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data.55 Dalam pengumpulan data, peneliti

menggunakan field research (metode penelitian lapangan), yaitu mengamati

langsung segala yang ada pada obyek penelitian lapangan. Metode dilakukan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan penelitian

secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.56 Burhan

bungin  mengemukakan observasi digunakan  bila penelitian berkenaan

55 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2005), h.100

56 Koentjaraningrat, ,Metode -Metode Penelitian Masyarakat, (jakarta :Gramedia
1991),h 44



41

dengan prilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam, bila berbagai hal

dilokasi penelitian.

2. Wawancara (interview)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komnikasi

antara orang , melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat

berdasarkan tujuan tersebut.57

3. Dokumentasi

Merupakan cara peneliti mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen untuk penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-

dokumen yang terkait dengan penelitian ini smua dokumen berhubungan

dengan penelitian bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informan.58

E. Teknik Analisis Data

Analis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih muda

dibaca dan diinterprestasikan.59Data data yang berhasil dihimpun selama

penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis

data model Miles dan huberman sebagai mana dikutip oleh sugiono.60Miles dan

huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap

57 Wardi Bahtiar Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta Logos 1997), h 72.
58 Husaini Usman Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : PT Bumi Aksara,

2001), h 81.
59 W. Gulo , Metodologi Penelitian, (Jakarta PT Grasindo, 2004), h. 123.
60 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ED), Metode Penelitian Survei,

(Jakarta  LP3ES, 1989), h 263
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tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktifitas analisa data adalah data

Reduction, data Display,dan Conclusion Drawing /Varification .

1. Reduksi Data (Data Reduction), dimaksud sebagai langka atau proses

mengurangi membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan

memfokuskan , menyeleksi menajamkan data yang telah diperoleh . peneliti

akan mengumpulkan data dengan mewawancari penghulu yang dideskripsikan

bentuk field note tanpa mengurangi sedikit pun informasi, yang didapat

kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memfokuskan data

yang diperoleh terkait dengan peran penghulu dalam melaksanakan

administrasi perkawinan. Data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya yang  berhubungan dengan masalah penelitian

kualitatif berlangsung bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan ahir

tersusun lengkap.

2. Penyajian Data ( Data Display), yaitu menyajikan data untuk melihat

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan penelitian tersebut .

pada langkah ini, peneliti menginterprestasikan hasil analisis dari wawancara

dengan penghulu / pencatat nikah melalui penyajian data secara utuh.hal ini

dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil maknyanya

penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ( Consultasion Drawing/Verifikation) .

langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan
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dan melakukan verifikasi data . proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang

mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi

data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah di sajikan lalu

berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus

penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan diawal berkemungkinan berubah

seiring perkembangan dilapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan

konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setiap hal temuan harus dicek keabsahaanya agar hasil penelitian dapat

dipertanggung jawabkan kebenaranya. Kredebilitas data merupakan upaya peneliti

untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai

kebenaran instrumen yakni manusia, karena itu dapat diperiksa adalah keabsahan

datanya. 61Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat

dari lokasi penelitian lapangan, maka pneliti melakukan usaha-usah sebagai

berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti

Peneliti akan memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk

memperoleh data data yang valid di desa laiba Kecamatan parigi,dimana tidak

hanya sekali atau dua kali akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk

mendapatkan informasi.

2. Teknik Trigulasi

61 Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, penelitian kualitatif Pendidikan Anak Usia
Dini (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2012), h 87.
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Trigulasi adalaah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu. Uji validitas data dalam penelitian ini

menggunakan trigulasi sumber menurut sugiyono. Trigulasi sumber untuk

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melaluli beberapa sumber dengan member check.

Peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari

masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan

sumber data primer (informan) berupa catatan hasil wawancara dikonfirmasikan

kembali pada informan tersebut.


