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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian “deskriptif 

kualitatif”. Lexy J. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamatinya” (Moleong, 2007, 

h. 16). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai teknik pengumpulan 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, data penelitian kualitatif, lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005, h. 1 ). 

 

Husain Insawan juga menjelaskan dalam bukunya: 

Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak dapat diungkap oleh sebuah 

penelitian yang berlatar laboratorium. Karena itu dalam khazanah 

penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian 

yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara 

holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-

variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lain (Insawan, 2007, h. 107). 

 

 Penjelasan diatas dapat menggambarkan bahwa penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriftif kualitatif, sebab dalam penelitian ini peneliti mencari 

data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkannya demi menggambarkan 

secara sisitematis suatu aktivitas tertentu yang peneliti dapatkan dilapangan. 

Dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat dipecahkan 

melalui laboratorium, kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yakni dengan 

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil 
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pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya 

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khasanah keilmuan (Muhajir, 2000, h. 

15). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu penelitian 

 Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 

yaitu dari bulan September sampai bulan November 2020. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa Makassar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas 

pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui nilai filosofis tradisi appasili‟ 

kehamilan anak pertama serta status hukumnya dalam hukum Islam. Selain itu 

sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian karena peneliti sendiri merupakan 

asli Suku Makassar di Gowa dan disana masih sangat kental mengenai tradisi 

appasili‟ dan masih dilakukan sampai saat ini. 

3.3 Sumber Data 

 Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung 

jenis penelitian serta data-data apa yang diperlukan. Dalam rangka mendapatkan 

data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis, sumber data sangat 

penting dalam menunjang tercapainya tujuan penelitian. Terkait dengan hal 

tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:  

3.3.1 Sumber Primer 

 Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari 

orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama 
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setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil 

wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3.3.2 Sumber Sekunder 

 Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari Buku-buku sebagai 

data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah buku Hukum Adat di Indonesia, dan buku-buku lain 

yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini 

juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan 

objek yang sedang diteliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara langsung suatu penomena sosial yang diteliti. (Mardalis, 2003, 

h.63) Proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu 

Studi di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Setelah tempat penelitian teridentifikasi maka dilanjutkan dengan membuat 

pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. (J.R. 

Raco, 2010) 
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3.4.2 Wawancara  

  Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap 

survey, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari 

responden secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan interfiew dengan 

beberapa pihak yang menjadi objek yang diantaranya adalah Sanro Appasili‟ atau 

pihak yang sedang atau telah melakukan tradisi appasili‟ dan juga pendapat para 

tokoh adat dan tokoh agama setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi langsung mengenai tata cara dan makna yang ada dibalik kegiatan 

tersebut. 

3.4.3 Dokumentasi 

 Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau 

dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan 

dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada 

hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber 

data yang berasal dari Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara, observasi, dokumentasi, serta 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat 

diinformasikan pada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.5.1 Reduksi data 

Reduksi data, yaitu menyusun data yang di peroleh di lapangan dalam 

bentuk uraian yang lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data 

yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil-hasil 

pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam 

memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. 

3.5.2 Display data 

 Display data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian dan 

penyederhanaan data, dalam bentuk uraian yang terinci serta sistematis yang 

berhubungan dengan focus masalah penelitian, (Sugiono, 2006, h. 35). 

3.5.3 Verifikasi data 

 Verifikasi data, yaitu mencari dan menentukan makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, permasalahan, perbedaan, dan 

sistemnya sehingga dapat ditemukan hal-hal yang subtantif dalam penelitian ini. 

(Sugiono, 2005, h. 36) 

3.6 Uji Keabsahan Data 

 Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Menurut William Wlersma yang 

dikutip Sugiono menjelaskan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan pengecekkan 

keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. 
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 Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari 

sumber, metode, dan teori (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R & D, 2009, h. 273).  Adapun triangulasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu: 

4.6.1 Triangulasi sumber 

 Adapun triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

4.6.2 Triangulasi teknik 

Adapun triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

yang berbeda yaitu dengan melakukan observasi, dan dokumentasi. 

4.6.3 Triangulasi waktu 

Adapun triangulasi waktu yaitu dengan melakukan penelitian pada waktu 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


