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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Resarch). 

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

untuk mencari informasi dan data mengenai pelaksanaan Tradisi Tori’ou di Desa 

Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Amosilu Kecamatan 

Besulutu Kabupaten Konawe dengan objek penelitian adalah masyarakat, untuk 

memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan Tradisi Tori’ou.  

3.3 Pendekatan Penelitian  

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian 

yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang dihadapi serta langkah langkah yang dihadapi dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril dari objek yang diteliti. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa karakteristik penelitian 

kualitatif meliputi : 

3.3.1. Dilakukan pada kondisi alamiah ( sebagai lawan dari eksperimen ), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

3.3.2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskritif 
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3.3.3. Penelitian kualitatif lebih mengenakan pada proses dari pada produk atau 

outcome 

3.3.4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 

3.3.5. Penelitian kualitatif lebih mengenakan makna (data dibalik yang 

teramati) (Sugiono, 2007, h. 21-23) 

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka. 

Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data 

dari buku buku referensi atau literatur literatur yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang sedang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat 

memperkuat keabsahan penelitian di lapangan. (Sutrisno Hadi, 1981, h.4) 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang diamati, dicatat, pada saat pertama kali, (Burhan Bugin, 2001, 

h.129) Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh dari 

observasi,wawancara, dan dokumentasi. 

Data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dari masyarakat setempat 

yang di rekam secara langsung serta wawancara dengan informan tokoh adat yang 

menjadi informan dalam penelitian ini. Sumber data dari penelitian ini adalah 

beberapa orang informan yang terdiri dari tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat, 

dan tokoh agama. 
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3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikam oleh pihak lain mencangkup dokumen dokumen resmi, buku buku 

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

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (In-depth 

Interview), observasi, teknik rekaman  dan catat. Teknik Pengambilan data nya 

yaitu : 

3.5.1 Wawancara mendalam ( In-depth Interview ) 

Pada tahapan ini, digunakan wawancara terbuka yaitu peneliti memberi 

kebebasan pada informan sebagai sumber data informasi apa dan maksud dari 

peneliti, sehingga mendukung informan untuk berbicara secara luas dan 

mendalam tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menyangkut : (1) latar 

belakang tentang tradisi tori’ou (2) pelaksanaan tradisi tori’ou. (3) nilai nilai yang 

terkandung dalam tradisi tori’ou. Pada kegiatan ini subyek penelitian lebih kuat 

pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara, pelaksanaan wawancara 

berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner) yang semi instruktur. Pertanyaan 

yang di pakai adalah pertanyaan terbuka untuk menggali informasi yang lebih 

banyak. 

3.5.2 Observasi 

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data secara langsung tentang tradisi tori’ou masyarakat di Desa 
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Amosilu Kabupaten Konawe. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

mengenai keterkaitan antara tradisi tori’ou dengan hukum Islam. 

 3.5.3 Teknik Rekam  

Teknik rekam di gunakan untuk merekam tuturan dalam tradisi tori’ou 

pada masyarakat di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. 

3.5.4 Teknik Catat 

Teknik catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan tradisi tori’ou dengan cara mencatat hal hal penting 

diluar data rekaman untuk memperoleh infomasi tambahan. 

3.6 Metode Analisis Data ( Interpretasi ) 

 Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data 

dideskripsikan dalam bentuk kata atau kalimat untuk menemukan unsur unsurnya.  

Adapun tahapannya yaitu : 

3.6.1 Transkip rekaman data, yaitu memindahkan data kedalam bentuk tulisan 

yang sebenarnya 

3.6.2 Klasifikasi data, mengumpulkan semua data yang sesuai dengan bentuk 

karakter yang memenuhi syarat. 

3.6.3 Penerjemahan data, yaitu menerjemahkan data yang dikumpulkan, 

kedalam bahasa Indonesia. 

3.6.4 Deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan nilai yang 

terdapat dalam tradisi tori’ou. 

3.6.5 Analisis data, yaitu peneliti menganalisis semua data yang telah 

dikumpulkan baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman berdasarkan makna nya. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam melakukan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan 

pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan data dilakukan dengan 

pengulangan observasi, wawancara, dan pendokumentasi. Triangulasi dibagi 

menjadi 3 bentuk yaitu : 

3.7.1. Triangulasi sumber : Yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.7.2. Triangulasi teknik : Yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu dengan melakukan observasi, dan dokumentasi. 

3.7.3. Triangulasi waktu : Yaitu dengan melakukan pengecekan data dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda karena waktu yang sering mempengaruhi keabsahan data. Data 

yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


