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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya 

mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri 

melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 Beberapa pengertian di atas tentang pengertian metode penelitian, maka 

peneliti dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa hasil akhir dari 

penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, bukan sekedar menghasilkan data atau 

informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu 

menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu 

baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah. Maksudnya 

bahwa peneliti berusaha membantu memberikan teori-teori tentang adat 

pelangkah yang sudah menjadi adat tradisi masyarakat untuk memberikan 
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kepastian hokum dalam pandangan Islam, sehingga adat tersebut bisa sejalan 

dengan agama. 

A. 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.
1
 Secara 

teoritis penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkap suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana adanya sehingga 

hanya merupakan penyingkapan fakta dengan analisa data.
2
 

 Penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis 

dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu 

menggambarkan obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil 

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya 

dari modifikasi (mengubah), tetapi dapat menambah hazanah keilmuan.
3
 Oleh 

karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang 

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

dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.
4
 

 Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif dengan 

informan untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu 

                                                      
1
Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D., h. 4.  

2
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuanlitatif (Cet. I; Yogyakarta: tp. 2000), h. 49. 

3
Noeng Muhajir, Metodoogi Penelitian Kualitatif..., h. 15.  

4
Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 38. 
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makna peristiwa interaksi.
5
 Sehingga menghasilkan data yang baru, mengenai 

hasil penelitian yang ditemukan. 

B. Lokasi Penelitian. 

 Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan lokasi 

penelitian. Menurut S. Nasution, ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam penetapan lokasi penelitian. Ketiga hal itu adalah tempat, 

pelaku, dan kegiatan.
6
 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Puunaha Kecamatan 

Unaaha Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. 

C. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis 

dan historis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, al-Hadis, kaidah 

ushul fiqh dan pendapat para ulama serta ‘urf atau norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mencoba menggambarkan keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya 

yang saling berkaitan. Dengan pendekatan sosiologis, suatu fenomena dapat 

dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas 

sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

Pendekatan historis yaitu pendekatan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di masa lampau. 

Melalui pendekatan ini peneliti berusaha mencari alasan-alasan dari tradisi 

pelangkahan dalam pernikahan di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

                                                      
5
Sujarno, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, 

2001), h. 45. 
6
S. Nasutioan, Metode Naturalistik Kuantitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
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Kabupaten Konawe kemudian dicari dan dianalisis dengan tinjauan normatif 

Islam yang ada. 

D. Sumber Data 

 Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang 

memiliki kedudukan penting. Konsekwensi lebih lanjut dari posisi sumber 

tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan kekayaan 

data yang diperoleh. 

1. Data primer yaitu, data yang dielaborasi dari hasil temuan di lapangan berupa 

hasil pengamatan dan hasil wawancara yang mendalam. Oleh karena 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka sumber data ini disebut 

responden yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan respon atau 

tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi 

respon, melainkan juga pemilik informasi.  

2. Data sekunder yaitu, data yang diambil dari kajian pustaka yang ditulis oleh 

para pakar dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau data tambahan yang digunakan sebagai suplemen bila 

diperlukan. Data ini diperoleh melalui telaah mendalam sebagai literatur atau 

buku rujukan serta dokumen lain sebagai data pendukung untuk melengkapi 

data primer, atau untuk membantu menjelaskan atau memberikan keterangan 

yang lebih jelas terhadap data-data primer. 
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E. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan faktor yang penting dalam 

penelitian ini, karena penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Untuk 

mendapatkan data dalam penelitian ini maka diperlukan metode yang tepat, 

karena data yang diperoleh dengan metode tertentu akan menghasilkan jenis data 

yang berlainan dengan yang dihasilkan oleh metode yang berbeda, sehingga 

diharapkan akan menghasilkan data yang benar-benar valid dan akurat.
7
 Dalam 

pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan adat Mowindahako, baik berupa 

buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di 

perpustakaan. 

b. Pengamatan tersirat, yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengamati 

secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat Kelurahan 

Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe khususnya yang berkaitan 

dengan adat Mowindahako. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang 

tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu pula digunakan 

untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan 

wawancara. 

c. Wawancara mendalam, yaitu cara memperoleh data tentang adat pelangkahan 

dengan wawancara bebas, terkontrol maupun bebas terkontrol dan terdapat 

sejumlah informan yang akan peneliti wawancarai di antaranya adalah para 

                                                      
7
Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D., h. 308. 
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pelaku adat, tokoh masyarakat, dan pelaku adat Mowindahako. Hal ini 

digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung  

Observasi atau pengamatan dimaksud untuk mengumpulkan fakta yang 

menggambarkan kondisi objek sebagai sasaran penelitian. Penggunaan metode 

observasi adalah untuk mengetahui fenomena keagamaan sebagai peristiwa actual 

yang memungkinkan peneliti memandang fenomena tersebut sebagai proses dan 

untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam 

laporan penelitian dan penyajian serta untuk melakuka eksplorasi atau setting 

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

observasi non pastisipasi. Disini tidak banyak menuntut peranan tingkah laku atau 

keterlibatan peneliti terhadap kegiatan atau fenomena dari subjek yang diteliti. 

Perhatian peneliti terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, 

mempelajari dan mencatat tingkah laku atau fenomena yang diteliti. Observasi 

non partisipan dapat bersifat tertutup dalam arti tidak diketahui oleh subjek yang 

diteliti ataupun terbuka yakni diketahui oleh subjek yang diteliti. (2) Kuasi 

Partisipasi, adalah observasi itu seolah-oleh peneliti turut berpartisipasi. Jadi 

sebenarnya hanya pura-pura saja turut ambil bagian dalam situasi kehidupan 

pihak yang diobservasi.
8
 

Interview atau wawancara adalah upaya untuk menghimpun data yang 

akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah. Sumber data yang sangat 

penting dalam penelitian sosial keagamaan, terutama penelitian naturalistik adalah 

                                                      
8
Suwandi Endaswara, Metode, Teori, Tekni Penelitian Kebudayaan, (Sleman: Pustaka 

Widyatama, 2006), h. 54-55. 
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manusia yang diposisikan sebagai narasumber atau informan. Untuk 

mengumpulkan informasi dari informan diperlukan teknik wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

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

maka teknik analisisnya menggunakana teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 

maksud memperoleh kedalaman dan keutuhan informasi mengenai Adat 

Mowindahako Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha 

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Pada tingkat pelaksanaannya, analisis 

data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya diolah dengan 

menggunakan analisa kualitatif interpretatif. Proses analisa data dilakukan melalui 

tiga tahap secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.
9
 Ketiga hal ini merupakan 3 (tiga) komponen utama yang 

harus dipahami oleh seorang peneliti. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Tahap reduksi merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini 

dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir 

pengumpulan data.  

Kegiatan ini dilakukan setelah memperoleh catatan deskreptif, untuk 

selanjutnya menjadi catatan reflektif sebagai reduksi yaitu bagian analisis. Bentuk 

kegiatannya dapat berupa mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

                                                      
9
Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D,, h. 337-338. 
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membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Atau dengan kata lain kegiatan 

reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data dari fieldnote. Reduksi data dilakukan dengan membuat singkatan, 

coding, memusatkan tema, menulis memo dan mencantumkan batas-batas 

permasalahan.
10

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang 

dimaksud adalah menyajikan data yang sudah diedit dan diorganisasi secara 

keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Artinya mendeskrifsikan sekumpulan 

informasi tersusun  yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajiakan dalam bentuk teks 

naratif. 

Proses analisa dengan menggunakan 3 (tiga) komponen, dilakukan secara 

bersamaan merupakan model analisis mengalir (flow model of analysis). 

Penelitian ini menggunakan tiga komponen tersebut secara bersama-sama. 

Ketiganya terus mengalir dan tetap saling terjalin pada waktu kegiatan 

pengumpulan data, dan berakhir ketika penulisan penelitian ini selesai.
11

 

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian 

data, jadi tahap ini merupakan bagian akhir dari analisa data. Penarikan 

                                                      
10

Bakri, Tesis, Studi Tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru 

Pendidikan Agama Islam, (UIN: Alauddin Makassar, 2012), h. 74-75.  
11

Bakri, Tesis, Studi Tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 
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kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu mencari, menjelaskan prinsip-prinsip 

umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulainya dari 

kenyataan (phenomena) menuju ke teori. Dalam penelitian kualitatif hampir data-

data di lapangan dapat ditafsirkan untuk membuat sintesa yang menjadi modal 

awal untuk melakukan verifikasi data. Langkah verifikasi merupakan sebahagian 

dari suatu kegiatan konfigurasi yan lengkap. 

Setelah ketiga tahap dilakukan, maka peneliti dapat menghasilkan 

penelitian yang dapat didudukkan dan atau dikomparasikan dengan penelitian 

sebelumnya. Sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan dan implikasi 

penelitian sebagai bagian akhir dari penulisan kegiatan penelitian ini.
12

 

                                                      
12

Bakri, Tesis, Studi Tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi, …...h. 76.  


