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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Peneltian 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif, sebab 

peneliti bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, fakttual dan akurat 

mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat field 

research. Fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang bersifat alamiah dan 

nyata kebenarannya yang dihasilkan dari fenomena di lapangan.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugianto Metode penelitian kualitatif 

sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam 

kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi, karena 

pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi 

budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul karena analisisnya 

lebih bersifat kualitatif.35 

Selain itu Dr. H. Sudjarwo dalam bukunya menjelaskan bahwaPenelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di 

lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah itu kualitatif 

maupun kuantitatif.36 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang 

ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan  desain penelitian kualitatif, 

penulis bermaksud menggali fakta tentang Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut

                                                           

35Sugiano, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. 18; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 7. 
36 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), h. 51. 
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Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Laloumili Kec.Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Desa Laloumili Kec.Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa 

Laloumili adalah salah satu desa yang melaksanakan ritual pitonan. Selain itu, 

desa ini merupakan desa asal bagi peneliti sehingga mudah untuk melakukan 

akses penelitian dilapangan, dengan demikian waktu penelitian yang diperlukan 

kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu : 

1. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil observasi lapangan dan 

wawancara dengan informen yaitu masyarakat Laloumili yang 

melaksanakan ritual pitonan tersebut. 

2. Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari hasil bahan dokumentasi 

buku atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Observasi, Obeservasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fokus observasi 

(pengamatan) dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu : 
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a) Ruang tempat, Yaitu tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung, dalam penelitian ini ruang dan tempat penelitiannya adalah 

lingkungan fisik Desa Laloumili Kec.Lalembuu Kab. Konawe Selatan. 

b) Pelaku, Yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dalam 

penelitian ini pelaku adalah masyarakat Laloumili. 

c) Aktivitas, Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung, dalam penelitian ini kegiatannya adalah Ritual Pitonan 

Adat Jawa. 

2) Wawancara, Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data 

untuk tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan subjek peneliti 

yang telah ditentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali 

data dan informasi tentang ritual pitonan adat jawa di desa Laloumili. 

3) Dokumentasi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah 

tersedia berupa bahan-bahan atau keterangan yang mendukung penelitian. 

Data-data tersebut berupa struktur organisasi desa, peta/lokasi desa, sejarah 

desa, dan perkembangannya. Pengumpulan data dengan dokumentasi akan 

dilakukan peneliti sejak peneliti berada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk 

memperkuat hasil wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan pedoman dokumentasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang Ritual Pitonan Adat Jawa di Desa Laloumili. 
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Pedoman wawancara berisi butir-butir pertanyaan yang diberikan kepada 

subjek dan objek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan dari masing-

masing pihak. Pedoman wawancara ini disusun berdasarkan indikator dari 

variabel yang diteliti, kemudian dijabarkan dalam item-item pertanyaan yang 

harus dijawab oleh subyek dan objek penelitian. Sedangkan untuk pedoman 

observasi berisi tentang pedoman bagi peneliti yang dibutuhkan saat melakukan 

pengamatan mengenai aktivitas Ritual Pitonan yang berlangsung di Desa 

Laloumili Pada pedoman dokumentasi berisi catatan mengenai hal-hal yang 

dibutuhkan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat jawaban pada hasil 

wawancara, sebagai contoh dokumen sejarah berdiri dan kondisi umum 

masyarakat Laloumili. 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya 

dianalisis dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai 

berikut  : 

1. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai data yang dilapangan diabalisis 

sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal 

yang penting. Dicari tema dan polanya sehingga disusun secara sistematis dan 

mudah dipahami. 

2. Display Data. Display data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data 

yang diperoleh yang banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah setelah itu data 

disajikan. Dalam penelitian Kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan 

uraian singkat (texs narrative). 
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3. Verifikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya. Pada awal 

kesimpulan data masih kabur  penuh dengan keraguan tetapi dengan 

bertambahnya data dan diambil satu kesimpulan, pada akhirnya akan 

ditemukan dengan mengelola data dilapangan.37  

G. Pengecekan 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. kriteria kredibilitas data (validitas) 

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti. Adapun 

pengecekan keabsahan data yang dilakukan melalui “ perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, dan triangulasi sumber data dan teknik”.38 

 

                                                           

37 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 92. 
38 Ibid Hlm. 122 


