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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan

fenomena melalui pengumpulan informasi kemudian membuat deskriptif

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan penelitian ini

adalah kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan objek penelitian secara jelas.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Semelinang Tebing Kecamatan

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan Oktober

tahun 2015

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer, data ini diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh adat.

2. Data sekunder, yaitu berbagai data dan dokumentasi yang terkait dengan

penelitian ini.
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D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah 4 (empat) orang tokoh adat di Desa

Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan

responden. 1

2. Observasi, yaitu sebagaimana diartikan oleh Karl Wick mendefinisikan

observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai

dengan tujuan-tujuan empiris. 2

3. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data-data dokumen yang diperlukan

untuk melengkapi data-data penelitian.

F. Validitas Data

Validitas data adalah uji keabsahan penelitian. Uji keabsahan hasil

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode. Salah satu cara paling

penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan

melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. 3

1Sugiyono, Metodologi Penelitian pendidikan, 194.
2Yasril Yazid, dkk, Metodologi Penelitian (Pekanbaru: Unri Perss, 2009), 87.
3Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2010), 256.
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Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi dalam mengumpulkan data hasil penelitian, maka hasil penelitian

dari teknik tersebut akan diuji untuk mendapatkan keabsahan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk

memperoleh kesimpulan.4

4Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 239.


