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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang 

teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang akan de teliti. 

Sugiyono (2011 : 63). 

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, dan menggunakan type deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

proses pencarian data untuk memahamimasalah sosial yang didasari pada 

penelitian yang menyeluruh (holistic). Definisi lain mengenai penelitian yang 

dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala 

atau fenomena suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai 

Peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di 

Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan fakta yang 

ditemukan dilapangan. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten 

Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada Bulan September – Oktober 2017. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan. (Sugiono, 2007: 90). 
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Tabel 3.1  

Tabel Key Informen Penelitian 

 

NO Nama Jabatan 

1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zulheri S.pd 

Syawir. J 

Salmi 

Edi 

Marwan 

Imas 

Kepala Desa 

Dt. Manggung 

Dt. Penghulu Besar 

Dt. Paduko Sindo 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Pemuda 

 

3.4 Sumber Data 

 Sumber Data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila penelitian menggunakan uisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden. 

 Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Data Primer  

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Data ini berupa jawaban hasil 

wawancara dengan Key Informen Penelitian. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan 

penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Dalam hal 

ini data sekunder berupa gambaran umum akaecamatan Tandun, luas tanah 

ulayat di Kecamatan Tandun. 
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3.5   Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini. 

Maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Wawancara 

Penulis mengadakan serangkaian wawancara terhadap objek 

penelitian untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang 

diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan dengan responden Aparat 

Pemerintah Desa, tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Tandun. 

b. Observasi 

Pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, deangan cara 

mencata secara sistematis terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian 

yang diteliti penulis adalah peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat 

dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Desa Tandun. 

 

3.6   Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitatif 

Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek 

penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variable penelitian 

secara mendalam dan konfrehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah 

dirumuskan. 

Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga 

responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari 

berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkip dan disimpan dalam file 

teks. Pada saat wawancara peneliti harus melakukan rekaman audio untuk 
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menangkap inti pembicaraan sehingga dapat digunakan untuk mengenali isi 

wawancara lebih lengkap pada saat pengolahan data dilakukan. 

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut : 

1. Melakukan pemilahandan penyusunan klasifikasi data. 

2. Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun 

kinerja analisis data. 

3. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan 

pendalaman data. 

4. Melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil 

penelitian. 

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama 

pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan 

penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan 

cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi 

lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan 

keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan 

informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai 

informasi yang terkait. 

Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang 

diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah 

yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan 

analisis triangulasi. 


