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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Penelitian 

kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuan-

temuannya bukan diperoleh dari prosedur stastik ataupun bentuk hitungan 

kainnya, melainkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada esensi 

fenomena yang diteliti (Anggito&Setiawan, 2018:27). Dalam penelitian ini 

penulis akan mengangkat fakta-fakta yang berkaitan dengan Problematika 

Perceraian Adat Suku Tolaki dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan 

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan 

Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dari tanggal 16 

Maret s/d 26 April 2021. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Penlitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 

merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan 

pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang 

telah berlaku. (Muchtar, 2015:84) 
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3.4 Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

3.4.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama atau narasumber. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan 

informan (Sugiarto, 2015:87).  

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan 

pada lingkungan setempat, wawancara dengan informan atau narasumber 

yang berkaitan dengan objek penelitian, beberapa diantaranya ialah tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku perceraian.  

3.4.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak 

secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder 

diperoleh dari berbagai literatur dan hasil penelitian (Sugiarto, 2015:87). 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang disajikan 

oleh pihak lain berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi ataupun 

hasil penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian pengumpulan data 

dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

field research (Penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

langsung dilapangan. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Observasi (pengamatan)  

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian 

dengan cara mengamati keadaan kemudian melakukan pencatatan secara 

sistematis berdasarkan fenomena yang terjadi. Teknik observasi ini juga 

digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data awal dengan 

memperhatikan keadaan sekitar. 

3.5.2 Interview (wawancara) 

Interview adalah suatu metode pengumpulan data melalui pertanyaan 

yang dikemukakan oleh peneliti kepada informan. Teknik interview ini 

digunakan oleh  peneliti agar penelitian yang sedang berlangsung 

mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai Problematika 

perceraian adat Suku Tolaki dalam pandangan Hukum Islam di Kecamatan 

Palangga Selatan.  

3.5.3 Dokumentasi   

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data seperti melalui 

foto, video, atau berupa rekaman. Teknik dokumentasi ini digunakan 

dengan tujuan mendapatkan alat bukti kuat bagi peneliti terhadap fakta-fakta 

yang peneliti temui dilapangan.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data adalah suatu teknik yang dilakukan oleh penulis 

untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil obsevarsi, interview dan dokumentasi serta bahan-bahan lain sehingga 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. 

Proses analisis data kuallitatif dilakukan dengan cara terus menerus 

sampai tuntas (Sugiono, 2009:525).  Teknik analisis data yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, kemudian  menyederhanakan data dari hasil penelitian.  

2. Display data, yaitu suatu teknik pemilihan dan penyederhanaan data 

yang digunakan oleh peneliti agar menjadi uraian yang terinci serta 

sistematis yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.  

3. Verivikasi data, yaitu suatu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengambilan kesimpulan atau menyimpulkan data-data dari keseluruhan 

hasil penelitian yang telah ditemui dilapangan.  

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar 

data tersebut untuk pengecekan ataupun sebagai pembanding data. Jdi 

triangulasi dapat membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda. Triangulasi bertujuan untuk mengatasi bias dan juga mengokohkan 

argument intersubjektif (Susanto, 2015:210-211). Oleh karna itu untuk 

menghindari adanya data yang tidak valid maka peneliti melakukan uji 

keabsahan data melalui triangulasi yaitu sebagai berikut : 

1. Triangulasi teknik (metode), yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

membandingkan hasil data observasi dengan data yang telah diperoleh 

pada saat wawancara.  

2. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek kembali tingkat kebenaran data yang telah diperoleh guna 

menguji suatu keabsahan data dengna cara membandingkan satu sumber 

dengan sumber lainnya. 

3. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji dan memastikan keabsahan data 

peneliti maka peneliti melakukan pengumpulan data diwaktu yang 

berbeda atau menggali kebenaran dengan menguji jawaban dari berbagai 

sumber, kemudian melakukan penyaringan data yang dianggap benar 

adanya. 

 

 

 

 

 


