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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskriptifkan masalah yang akan 

diteliti dan mengumpulkan  data-data dan informasi dijelaskan dan dianalisa 

agar mendapat hasil yang maksimal. 

B. Lokasi dan WaktuPenelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini rencana akan dilaksanakan di Togo Binongko, yang 

didasarkan pada alasan pembagian warisan togo binongko dalam 

pembagian warisan tidak tidak membedakan ahli waris.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan terhitung selama setelah proposal ini 

disetujui dalam seminar proposal sampai penelitian selesai. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh. 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Data primer 

Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti yaitu dari tokoh adat, 

masyarakat, pemerintah kecamatan yang melakukan pembagian warisan 

adat Togo Binongko. 

2. Data sekunder 

Data yang dimaksud disini di antaranya adalah data-data yang 

diperoleh dari buku. Sedangkan buku-buku yang dimaksud disini adalah 

buku-buku yang berkaitan dengan warisan, selain itu juga sumber literer 

yang terdiri dari sumber hukum islam (al-quran dan hadits) serta hasil 

penelitian yang berupa laporan dan keterangan-keterangan lain juga 

digunakan. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal 

atau keterangan sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau 

mendukung penelitian.
2
 Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data 

maka metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Peneliti mewawancarai beberapa pelaku, tokoh adat, dan 

masyarakat Togo Binongko. Metode wawancara ini digunakn untuk 

memahami data tentang hal-hal yang mendorong tentang pembagian 

warisan menurut adat Togo Binongko. 

 

                                                           
2
 Moh. Nasir, Meologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174 



36 
 

 
 

2. Observasi 

Yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia 

yang diperlukan untuk menangkap gejala yang di perlukan, dari catatan 

tesebut lalu di analisis.
3
  

3. Dokumentasi 

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber 

data baik berasal dari pelaku pembagian warisan, maupun buku-buku yang 

berkaitan dengan pembagian warisan.
4
 

E. Tehnik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. 

Prosedur analisis data tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai 

kebutuhan dan sasaran peneliti. Beberapa ahli mengemukakan proses analisis 

data kualitatif dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai acuan peneliti 

menerapkan proses analisis data menurut Sugiyono mengemukakan bahhwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jelas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :
5
 

1. Reduksi data, yaitu semua data yang diperoleh dilapanggan dianalisis 

sekaligus di ranggkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

2. Display data, yaitu tehnik yang digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai.membuat  

display merupakan analisis pengambilan keputusan. 
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3. Verifikasi data, yaitu thnik analisis data yanng  dilaukka oleh peneliti 

dalam ranggka mencari  makna data dan mencoba untuk 

mengumpulkannya dan menarik kesimpulan. 

 

F. Uji Keabsaha Data  

Sebuah penelitian perlu kiranya mendapatkan metode untuk 

mendapatkan keabsahan data yang telah di peroleh, agar dari bias data atau 

ketidak vailidan. Wiliam Wlesma menjelaskan bahwa :
6
 

‘Tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatka sesuatu 

yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau 

bahan perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi 

dilakukan  unuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber 

metode dan teori.
 
 

 

Adapun dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan teknik trianggulasi sumber, yakni observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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