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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Untuk 

menelaah hasil penelitian secara benar, tidak cukup sekedar melihat apa yang 

ditemukan peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan 

keterbatasan metode yang digunakan (Mulyana:2003). Sedangkan dilihat dari 

sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang 

menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Husaini Usman:2009). 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2012) penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

jenis  penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri baik untuk satu variabel atau 

variabel lain. Adapun penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel- variabel yang 

ada dalam penelitian ini.  

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kantor Wali 

Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, 

Sumatera Barat, yang mana penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2018 

sampai Mei 2018. 
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3.3. Informan Penelitian 

 Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari 

hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian 

ini meliputi tiga macam yaitu: 

1. Informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan 

memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; 

2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti; 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang 

diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005). 

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti 

menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. 

Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, 

kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan 

pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

Sehingga, penelitian mengenai Eksistensi Kerapatan Adat Nagari pada Era 

Otonomi Desa ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman lansung 

dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih 

akurat. 

Kemudian masyarakat sebagai informan pendukung dan jumlah 

masyarakat  yang begitu banyak maka peneliti menggunakan teknik Accidental 
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Sampling. Teknik accidental ini yaitu teknik penentuan sample berdasarkan 

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sample, jika orang yang ditemukan tersebut cocok dengan 

yang diperlukan sebagai sumber data.  

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Status  Jumlah  

(orang) 

1. Wali Nagari di Kenagarian Padang Gelugur  1 

2. Pegawai yang bekerja di kantor Wali Nagari Padang 

Gelugur 
2 

3. Ketua Kerapatan Adat (KAN) di Kenagarian Padag Gelugur 1 

4. Ketua Bidang Budaya di Kerapatan Adat Nagari 1 

5.. Masyarakat Nagari Padang Gelugur 6 

         Total 11 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang biasa 

dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang di kumpulkan 

adalah data berupa hasil wawancara kepada Wali Nagari, beberapa 

pegawai di kantor wali nagari, Ketua dan anggota Kerapatan Adat Nagari 

(KAN), serta masyarakat Nagari Padang Gelugur.  

2. Data Sekunder   

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kegiatan 

menelaah buku-buku maupun informasi-informasi lainnya yang 
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berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau 

instansi terkait. Dalam penelitianini  data sekundernya yaitu data-data 

yang di dapat dari Kantor wali Nagari Padang Gelugur dan dari Ketua 

Kerapatan Adat Nagari (KAN). 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi mengenai Eksistensi Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan 

Padang Gelugur. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, 

dan berhadapan langsung dengan informan atau key informan yang 

dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan 

sebagainya sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi 

yang diperlukan. 
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3.6. Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-

data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil 

penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Dengan demikian penulis menguraikan 

secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk menganalisis data-data tersebut, maka perlu digunakan apa 

yang disebut teknik analisis data.  

Langkah-langkah analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2007) adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 

dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti 

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam 
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melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, 

tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

2. Penyajian Data  

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti 

melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada 

proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat 

dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan.  

3. Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan ang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada 

tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untu memahami, 

menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya  

setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang 

didapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil 

penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian 

tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil dari pengecekan ulang tentang 

fenomena di lapangan yang terjadi, setelah di bandingkan dengan teori 

yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan /verifikasi 

 


