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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan penulis lakukan pada 01 Oktober 2017 sampai 

dengan 31 Januari 2018, dimana penulis lakukan penelitian di Kecamatan 

Pangean  dengan alasan penulis lakukan penelitian di sini karena lokasi 

penelitian merupakan kecamatan penulis sendiri dan sudah mengetahui 

banyak hal tentang lokasi penelitian ini, maka dari itu penulis tertarik untuk 

melekukan peneitian di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 

Seain itu tujuan utama penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi tentang masalah-masalah yang terjadi ditempat dimana penulis 

melakukan penelitian tersebut. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis susmber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

variable mandiri satu dengan variable dengan yang lainnya. Penelitian ini akan 

menjawab dengan menganalisa bagai mana peran lembaga adat dalam 

pengelolah tanah ulyat Pangean di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi. Sedangkan menurut Sugiyono (2003:11) data adalah bentuk jamak 

dari data yang dapat di artikan sebagai bahan informasi yang diterima yang 

bentuknya dapat berupa angka-angka, kata-kata atau dalam bentuk lisan dan 

tulisan. 
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Adapun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

penulisan ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang 

meliputi permasalahan yang terjadi dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung 

hagsil penelitian yang berasal dari literatur, artikel,  dan berbagai sumber 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan 

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaiitu : 

1. Observasi 

Obsevasi adalah suatu proses pengamatan lansung tentang apa 

yang terjadi dilapangan baik itu berupa kejadian, peristiwa, keadaan, dan 

kegiatan observasi tidak hanaya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan 

yang terihat, tetapi juga apa yang terdengar sehingga penulis dapat 

memperkuat data dan informasi mengenai peran lembaga adat dalam 

pengelolah tanah ulayat Pangean di Kecamatan Pangean Kabupaten 

Kuantan Singingi (Faisal dalam Bungin :2003).  
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2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung serta lisan terhadap 

sebagian reponden yang dianggap perlu untuk mendapatkan informasi 

dengan berpedoman pada daftar petanyaan yang telah disediakan. Dan 

wawancara yang dapat penulis peroleh dari pihak lembaga adat, aparatur 

pemerintahan Desa dan masyarakat Pangean. Sedangkan menurut (Faisal 

dalam Bungin :2003), wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak dengan maksud menggali apa yang tersembunyi disanubari 

seseorang  apakah menyangkut masa lampau, masa kini dan masa depan 

guna memahami suatu fenomena sesuai dengan apa yang terjadi 

sesungguhnya. 

 

3.4  Populasi Dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2001:55), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian 

diambil kesimpulannya. Sedangkan bagian dari jumlah dan bagian dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sedangkan sampel adalah 

sebuah kelompok yang menjadi bagian populasi sehingga memiliki 

karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada 

populasi. Adapun populasi yang penulis jadikan sebgai sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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3.5 Tabel key Informan Penelitian 

NO NAMA JABATAN 

1 Datuk Topo Lembaga Adat Suku Melayu 

2 Datuk Bagindo Parkaso Lembaga Adat Suku Piliang 

3 Datuk Pakomo Lembaga Adat Suku Cermin 

4 Datuk Bagindo Rajo Lembaga Adat Suku Mandailiang 

5 Lion Miskanto Kepala Desa Pulau Rengas 

6 Awil Kepala Desa Sukaping 

7 Isus Kepala Desa Pauh Angit Hilir 

8 Risman Susanto Anak Yatim Desa PL. Rengas 

9 Eki Anak Yatim Desa Sukaping 

10 Hasriati Panti Jompo Desa Tanah Bekali 

11 Septa Arisandi Masyarakat Desa TL.Pauh 

12 Musfadidi Masyarakat Desa pembatang 

3.6 Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dianalisis 

dengan menguraikan serta meningkatkan dengan teori-teori sesuai dengan 

permasalahan yang ada, kemudian penulis mempersentasikan terhadap hasil 

relevan untuk diambil kesimpulan dan saran. Sedangkan istiah peneitian 

kualitatif menurut (Strauss dan Corbin, 2009 :4) adalah jenis peneitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitung lainnya.  


