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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reseyarch) . (Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, 2010, h. 28) Peneliti langsung ke 

lapangan untuk mencari informasi dan data mengenai pelaksanaan Adat Ritual 

Lulongganda di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Konawe 

Selatan Kecamatan Benua dengan objek penelitian masyarakat, untuk 

memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan adat ritual lulongganda 

terdapat di Kecamatan Benua faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh adat 

bagi masyarakat dan mendapatkan informasi penting mengenai pelaksanaan adat 

di Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan. 

3.3 Pendekatan Penelitian  

Terkait dengan pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis 

menggunakan kulitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang 

diamati yang tidak dituangkan kedalam Variable atau hipotesis.  

Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani 

bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan menguji 
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hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Jadi penelitian ini 

berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.  

3.4 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data skunder. 

3.4.1 Suber data Primer 

Sumber primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumbernya 

yang diamati, dicatat, pada saat pertama kali. (Burhan Bugin, 2001, h129) Data 

primer dalam penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh dari obsevasi, 

wawancara, dan dokumentasi 

3.4.2 Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun 

hasil penelitian yang berwujud laporan. (Soerjono Soekanto, 2003, h. 12) Adapun 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Hukum Adat Di Indonesia, 

dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder 

dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang 

erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 
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3.5.1 Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara langsung suatu penomena sosial yang diteliti. (Mardalis, 2003, 

h.63) Proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu 

Desa Benua. Setela tempat penelitian teridentifikasi maka dilanjutkan dengan 

membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran 

penelitian. (J.R. Raco, 2010, h. 112) 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga 

diberikan secara lisan. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, h. 222) Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara 

mendalam yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung 

bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam 

maka dari itu peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan 

data pada Adat Ritual Lulongganda. (Husain Usman dan Poernomo Setiady, 2011, 

h.73) 

3.5.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi catatan yang merekam peristiwa masa lalu, baik dalam 

bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental seseorang. 

(Sugiyino, 2010, h. 329) Dokumen tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan pembahasa proposal ini. 
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3.6 Metode Analisis Data (interpretasi) 

Interpretasi atau penafsiran sejarah juga disebut analisis sejarah. Analisis 

sejarah bertujuan melakukan sisntesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari 

sumber-sumber pada umumnya metode ini adalah salah satu langkah yang 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam 

pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut. (Abuddin Nata, 2008, 

h. 48.) 

3.6.1 Metode induktif, yaitu bentuk tolak dari unsur-unsur yang bersifat 

khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

3.6.2 Metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat 

umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

3.6.3 Metode kompratif, yaitu menganalisa dengan membanding-bandingkan 

data atau pendapat parah ahli yang satu dengan yang lainya kemudian 

menarik kesimpulan. 

3.7 Metode Pengelolaan dan Analisis Data 

3.7.1 Editing 

Metode ini dilakukan untuk mengecek kemungkinan adanya kesalahan atau 

kekeliruan dalam pengisian daftar pertanyaan dan ketidak serasian informasi. 

Tujuan metode ini adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dilapangan 

saat dilakukan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh oleh peneliti agar 

lebih dimudahkan dalam mengklasifikasi, maka peneliti terlebih dahulu mengedit 

data-data yang telah terkumpul. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat 

banyak kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas 
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maksudnya. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa data-data yang telah 

dituangkan dalam tulisan dengan yang ada dalam rekaman video recording, 

peneliti melengkapi kekurangan data yang telah tertuang dalam tulisan dengan 

metode ini.  

3.7.2  Classifying 

Metode ini mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan suatu 

analisa data jika data yang terkumpul telah diatur (editing) maka proses hukunya 

adalah memetakan atau memilah data dan memberikan pola tertentu untuk 

memperjelas atau mempermudah pembahasan. 

3.7.3 Verifying 

Metode ini dilakukan setelah mengklarifikasi data-data dan memetakan 

dalam beberapa pola maka langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali 

terhadap data-data yang diperoleh agar validasi data dapat terjamin data yang 

telah diperiksa ulang dan validasinya telah terjamin akan mempermudah dalam 

tahap analisis. 

3.7.4 Analyzing 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data, yaitu data yang mentah yang 

telah diproses melalui beberapa tahap dan telah layak untuk dianalisa, analisa data 

ini sebagai dasar penarikan kesimpulan. 

3.7.5 Concluding  

Metode ini dilakukan setelah menjalani semua proses diatas dan data-data 

yang tersusun secara sistematis saatnya mencari konklusi dari data- data yang 

telah dianalisa. 
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3.8 Histigrafi (tehnik penulisan) 

 Akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya ilmiah tersebut, merupakan 

proses penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi 

atau memperhatikan menurut waktu kejadian. (Sugiono, 2005, h. 55) 

3.9 Uji Keabsahan Data 

 Dalam melakukukan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan 

pengamatan dan triagulasi. Perpanjangan pengamatan data dilakukan dengan 

pengulangan observasi, wawancara dan pendokumentasi,. Triagulasi terbagi 

menjadi 3 bentuk, yaitu: 

3.9.1 Triagulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.9.2 Triagulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu dengan melakukan observasi, dan dokumentasi. 

3.9.3 Triagulasi waktu dengan melakukan penelitian pada waktu yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 


