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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian 

lapangan (field research). Yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dan 

informasi mengenai permasalahan batas wilayah yang terjadi pada 

masyarakat adat Moronene Hukaea Laea melalui interaksi langsung 

dengan tokoh adat, masyarakat, dan pihak Taman Nasional. Oleh karena 

itu, objek penelitian ini ialah apa yang ditemui di lapangan yang sekiranya 

mampu memberikan informasi kejelasan tentang kajian penelitian.  

3.1.2 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni 

suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi 

terhadap subjek yang diteliti seperti persepsi,perilaku,motifasi,asumsi dan 

lainnya secara holistik pendekatandeskriptif berupa kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta pemanfaatan berbagai 

metode yang alamiah (Tohirin, 2012). Seperti yang terdapat dalam buku 

Lexy j. Moeloeng menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode 

yang melahirkan data-data deskriptif dengan melalui kata-kata secara lisan 

maupun tertulis dari seseorang pelaku yang dapat diamati (Lexy J. 

Moeloeng, 1993). Senada dengan hal itu menurut Mudji Sentosa penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan 
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sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Mudji Santosa, 

1994). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian ini pada masyarakat Hukaea Laea di 

Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari-Jaya dan Taman Nasional Rawa 

Aopa Watumohai Kabupaten Bombana 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan yang 

terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2020. 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

3.3.1 Sumber Data Primer  

Jenis data primer atau data pokok adalah data yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik yang dilakukan 

melalui wawancara, observasi dan alat lainnya (Joko Subagyo, 1994). 

Sumber data primer dalam hal ini untuk mendapatkan data pokok melalui 

wawancara dengan pihak masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, 

Pemerintah Daearah Kab. Bomnbana dan pihak Taman Nasional. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder  
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Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal 

dari bahan kepustakaan (Joko Subagyo, 1994).  Data ini peneliti gunakan 

untuk melengkapi data primer karena diperoleh secara tidak langsung dan 

dari sumber lain. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis (Sumadi 

Suryabata, 2003). Adapun data sekunder yang dalam hal ini peneliti 

gunakan adalah melalui perda No 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan masyarakat adat Moronene Hukaea Laea 

kepustakaan Hukum Islam mengenai hak atas tanah, dokumen Undang-

Undang Pokok Agraria dan data hasil penelitian sebelumnya dalam 

meninjau letak geografis dan hak ulayat masyarakat adat Hukaea Laea. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian 

digunakanlah beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Metode Observasi  

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. “Orang yang 

melakukan observasi disebut pengobservasi (observer), dan pihak yang di 

observasi disebut ter observasi (observee)”, (Abdurrahmat Fathoni, 2006). 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data, 

antara lain dilaksanakan dengan:   
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a. Mengamati kegiatan pengelolaan wilayah adat masyarakat adat 

Moronene Hukaea Laea 

b. Mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat adat dalam menjaga dan 

melestarikan wilayah adat 

A. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan ialah : 

a. Letak dan keadaan geografis 

b. Situasi dan kondisi wilayah adat 

c. Kegiatan masyarakat adat Hukaea Laea 

d. Sejarah wilayah masyarakat adat Hukaea Laea 

2. Metode Wawancara  

metode wawancara atau interview yang bertujuan mendapatkan 

informasi yang mendalam. Dengan cara berhadapan langsung dengan 

narasumber atau responden dengan mengemukakan beberapa pertanyaan 

sebagai informasi mendalam.(Joko Subagyo, 2011). Metode wawancara, 

digunakan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dilakukan dengan cara: peneliti menyodorkan atau membawa catatan 

pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber mengenai permasalahan 

yang diteliti. meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat 

dan pihak lain yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Kriteria dimaksud adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan mampu 

memberikan informasi seputar permasalahan penelitian ini.  

      Adapun pedoman wawancara yang digunakan ialah sebagai berikut: 
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a. Apa yang dimaksud masyarakat adat Hukaea Laea ? 

b. Bagaimana sejarah masyarakat adat Hukaea Laea dalam kawasan 

Taman Nasional ? 

c. Apa pendapat ketua masyarakat adat mengenai batas wilayah 

masyarakat adat Hukaea Laea ? 

d. Bagaimana tanggapan pihak Taman Nasional mengenai hak ulayat 

masyarakat adat Hukaea Laea ? 

e. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penetapan batas hak 

ulayat masyarakat adat Hukaea Laea ? 

f. Apa penyebab belum ditetapkannya batas hak ulayat tersebut ? 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode sumber data yang digunakan 

untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, 

(foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan 

informasi bagi proses penelitian (Dedy Mulyana, 2008). Dokumen-

dokumen tersebut dapat mengungkapkan bagaimana subjek 

mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya 

pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam 

hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-

tindakannya (Deddy Mulyana, 2008). 

Dokumentasi ini yang digunakan adalah dokumentasi resmi berupa 

peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, peraturan daerah, 

dan surat-surat lainnya yang dapat dikumpulkan dengan cara memfotokopi 
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atau difoto menggunakan alat foto atau kamera tangan, serta data-data 

yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat Moronene Hukaea 

Laea. Peneliti menggunakan metode ini guna mencari data tentang sejarah 

masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, data Geografis, setra pandangan 

Hukum Islam. 

A. Pedoman Dokumentasi 

Adapun pedoman dokumentasi ialah sebagai berikut: 

a. Letak geografis 

b. Sejarah wilayah adat masyarakat adat Hukaea Laea. 

c. Jumlah masyarakat Hukaea Laea 

d. Data pihak Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai 

e. Batas-batas wilayah adat sementara  

3.5 Uji Keabsahan Data  

Data temuan di lapangan agar terjamin validasinya, maka peneliti 

melakukan beberapa upaya lain selain bertanya langsung kepada subyek, 

yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber lainnya. Beberapa cara 

yang dimaksud adalah triangulasi data atau teori triangulasi yakni, 

penggunaan multi teori atau pengumpulan data dengan berbagai teori atau 

perspektif untuk menginterpretasikan berbagai data. Maka teori triangulasi 

data digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan 

dengan memanfaatkan data diluar data utama yang diteliti, dengan tujuan 

sebagai pengecekan atau perbandingan dari data utama yang diteliti 
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supaya data yang dikumpulkan teruji validasinya. Beberapa teknik 

triangulasi data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Triangulasi data atau sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai 

sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak 

hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi 

dari para informan di lingkungan tempat penelitian yang meliputi: Ketua 

Adat, Masyarakat Adat, Pemerintah Daearah, Dan Pihak Taman Nasional 

2. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil 

interview, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh 

kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.  

3. Triangulasi Waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari saat Narasumber masih segar bugar, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. 

Menguji keabsahan data dengan metode triangulasi dilakukan 

dengan cara melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui pengecekan 

pada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda yang 

telah didapat. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data 

yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.   

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknink analisis data merupakan dengan menggunakan proses 

memasukan data dalam bentuk pola, satuan dasar dan kategori sehingga 

didapatkan sebuah tema dan terumusnya ide yang menjadi saran oleh data 

(Lexy J. Moelong, 1993). Teknik analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah analisis non statis, yakni taknik analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis data ini digunakan bukan dalam bentuk penyajian 

angka tetapi dalam bentuk penyajian uraian dan laporan yang bersifat 

deskriptif. 

Teknik analisis data ini didapatkan dengan cara sistematik dan 

obyektif dengan melalui cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Kemudian setelah pengumpulan data, pengolahannya dilakukan sesuai 

dengan karakter dari penelitian kualitatif (Lexy J. Moelong, 1993). Lebih 

lanjut demi untuk mengkaji secara sistematik dan obyektif demi 

tervalidasinya penelitian, peneliti menggunakan alnalisis deskriptif untuk 

membantu pengelolaan data hasil penelitian (S. Margono, 2000). Adapun 

tahapan dalam pengkajian yang menggunakan analisis deskriptif yakni:  

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

(Sugiyono, 2005). Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan 

terkumpul, proses reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan 

antara data yang sesuai dengan yang tidak. Data yang peneliti pilih 

merupakan data yang terkumpul melalui metode observasi, metode 

wawancara dan metode dokumentetasi. Ke semua data tersebut dipilih 

sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti analisis.   
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2. Penyajian Data (Data Display)  

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Penyajian data 

bertujuan untuk mengorganisasikan data sehingga tersusun pola hubungan 

agar mudah dipahami (Sugiyono, 2005). Penyajian data penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan “the most frequent form 

of display data for qualitative research data in the past has been narrative 

text”, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 

2005). 

Data yang peneliti sajikan berasal dari data yang telah terkumpul. 

Selanjutnya data dipilih sesuai dengan masalah penelitian, kemudian data 

disajikan (penyajian data). Data yang disajikan adalah data yang telah 

melalui pemilihan. Pada penelitian ini, data yang disajikan berupa 

wawancara observasi dengan pihak Taman Nasional dan Masyarakat Adat, 

Perda No 4 Tahun 2015, dan Hukum Agraria. 

3. Verifikasi Data (Verification)  

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan verification 

data or conclusion drawing yaitu upaya untuk mengartikan data yang 

ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, sehingga 

didapat kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


