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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pengertian dari 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata naratif pada suatu konteks khusus, alamiah dan dengan memanfaatkan 

metode ilmiah (Peter Mahmud Marzuki, 2005, h. 29). Dimana dalam penelitian 

hukum dikenal dengan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum 

empiris atau doktrinal merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Mukti Fajar dan 

Yulianto Achmad, 2005, h. 302). 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus 

(case approach). Dimana pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu 

jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba 

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di 

lapangan. Oleh karena itu, peneliti terjun didalam masyarakat untuk meneliti 

kasus tentang sengketa tanah. 

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, 

Kabupaten Buton Selatan. Alasan mendasar peneliti memilih tempat ini, yaitu 

karena Desa Lapandewa merupakan tempat kelahiran peneliti. Kemudian sebelum 

peneliti memilih tempat ini, peneliti mempertimbangkan dan mencari fenomena 

apa yang tepat untuk diteliti.  Pada akhirnya peneliti menemukan sebuah 
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fenomena ketika terjadi kasus sengketa tanah, kasus tersebut tidak diselesaikan di 

pengadilan tetapi diselesaikan melalui peradilan adat yang disebut dengan 

Pogagaua, yang dilakukan di rumah adat Lapandewa.  

Waktu penelitian merupakan waktu untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dimana, peneliti 

melakukan penelitian selama satu bulan setelah proposal diseminarkan dan 

disetujui untuk melakukan penelitian. 

3.3. Partisipan  

Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan 

(L. Moleong, 2014). Menurut pandangan dari Sumarto (2003, h. 17) partisipan 

yaitu:    

“Pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara 

memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung 

jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan bersama”. 

 

Partisipan dalam penelitian ini, yaitu Tokoh adat dan masyarakat yang 

pernah bersengketa. 

3.4. Teknik pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti melakukan pengumpulan data melalui 3 teknik, yaitu: 

3.4.1. Observasi  

Observasi yaitu penelitian langsung terlibat dan melakukan 

pengamatan secara seksama dan diteliti langsung kelapangan 

(Koentjoroningrat, 2011 h. 280). Pada penelitian ini observasi 

dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu 
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Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton 

Selatan. 

3.4.2. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang 

didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-

pihak yang terkait. Dimana peneliti nanti akan mewawancarai 

tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang bersengketa di Desa 

Lapandewa untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini. 

Adapun yang di wawancarai pada penelitian ini, yaitu: 

Nama Umur Jabatan 

La Dedi Jore 36 Tahun Kepala Dusun 

La Sahimu 82 Tahun Moji 

La Siru 80 Tahun Waci 

La Be’sa 85 Tahun  Parabela 

La Nceno 48 Tahun Masyarakat Sipil 

La Ngango 75 Tahun Masyarakat Sipil 

La Uru 45 Tahun Masyarakat Sipil 

La Ante 70 Tahun Masyarakat Sipil 

La Rajo 72 Tahun Masyarakat Sipil 

Wa Elo 50 Tahun Masyarakat Sipil 
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Wa Ria 42 Tahun Masyarakat Sipil 

3.4.3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang mengacu pada material 

(bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi tentang data-data 

seperti foto, rekaman dan dokumentasi buku-buku yang berkorelasi 

dengan permasalahan penelitian. Dalam kegiatan ini peniliti 

menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk 

memperoleh gambaran umum deskriptif lokasi penelitian. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data 

kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data 

penting mana yang harus dipelajari. Menurut bogdan dan Taylor, analisa data 

adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan ide itu (Saifullah, 2006, h. 59). Sedangkan 

menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data 

yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif 

komparatif, kualitatif, atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif 

kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik (Saifullah, 

2006, h. 245). 

Dimana dalam penelitian ini data yang telah diperoleh disusun dan 

dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara 

deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan 

terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
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3.6. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya pengujian keabsahan data yang 

bisa atau data yang tidak valid. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya 

jawaban informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data tersebut bertujuan 

untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan yang biasa, sebagai langkah 

yang dilakukan adalah triangulasi data (Sugiono, 2007, h. 252), yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kembali kepercayaan 

suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Keberhasilan hal itu 

dapat diraih dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. Dengan kata lain membandingkan apa yang dilakukan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Triangulasi sumber 

dalam penelitian ini, yaitu tokoh adat dan masyarakat yang pernah bersengketa 

tanah. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data dari hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data tentang Eksistensi Hukum Pogagau dalam 

Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah Mursalah di Desa 

Lapandewa. Kemudian hasil dari perbandingan data observasi dan wawancara 

dibandingkan lagi dengan isi dokumen yang terkait. Hal itu dilakukan karena 

dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 
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c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan wawancara dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk memperoleh data yang valid 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 


