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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan/digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang

diperoleh dalam bentuk pendapat, pandangan atau ungkapan pemikiran lain yang

diperoleh melalui hasil wawancara atau interview.1Penelitian kualitatif

perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori subtantif

berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2016 sampai Juli2017 di

Desa Batumea Kec.Lampeapi. Kab. Konawe Kepulauaan. Peneliti berkeyakinaan

semua prosedur dan tahapan penelitian dapat di laksanakan.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data.

a.Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan

wawancara dari sejumlah informan. Toko adat, toko Agama, Masyarakat,

pemerintah, dan orang selaku perwakilan pelamaran.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen-

dokumen serta sumber bacaan yang relevan dengan masalah penelitian

ini.

1 Nurul Zuriah, Metode Penelitian sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi) (Malang: Bumi
Aksara 2005), h. 91.
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2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

sumber-sumber data tersebut adalah diperoleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat,

tokoh agama, dan tokoh pemerintah serta literature dan dokumen yang

berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah:

a. Field Research (Penelitian Lapangan)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data-data melalui penelitian

langsung di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Observasi (Pengamatan) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan langsung mengenai berbagai hal yang berhubungan

dengan permasalahan letak nilai-nilai pendidikan Islam pada Adat Tinasuka.

Dengan mengamati, proses pelamaran dan pernikahan.

2. Interview (Wawancara) yaitu metode dengan mengadakan tatap muka langsung

dengan sejumlah informan yaitu Toko adat, Toko, Agama, masyarakat dan

orang tua pelaku pelmarandengan tema Tinasuka

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga akhir

penelitian.Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh

kemudian diinterpretasikan dengan mengacu kepada keterkaitan antara berbagai
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konsep dan fakta sosial yang terjadi dengan tetap mengacu pada hasil pengamatan

dan wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir satu

penelitian oleh karena itu perlu sesuatu teknik pemeriksaan data. Untuk

memperoleh validitas tetap, penelitian menggunakan teknik trianggulasi yaitu

teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data yang dimaksudkan untuk menghindari

kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan

adalah dengan trianggulasi data yaitu:

1. Trianggulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu: dengan

mengecek data itu dari beberapa sumber.

2. Trianggulasi teknik adalah pengujian kredibilitas yaitu: mengecek data pada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumen, konsioner.

3. Trianggulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yaitu pengecekan data

dilakukan pada berbagai kesempatan, siang, dan sore hari.


