
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2012 : 11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menghubungkan

antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang

berusaha menjawab dan menganalisa Pelestarian Budaya Adat Istiadat di

Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Dan Alasan Memilih Judul

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Alai Kec.IIIX Koto Kampar

Kabupaten Kampar  sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua bulan. Alasan penulis

melakukan penelitian di Desa Tanjung Alai Kec.IIIX Koto Kampar

Kabupaten Kampar adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah asal

penulis sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang

dibutuhkan selama proses penelitian dan juga karena keterbatasan waktu

penelitian. Penulis juga ingin mengetahui  bagai mana Desa Dalam

pelestarian Budaya Adat Istiadat  Di Desa Tanjung Alai karena masyarakat

masih kurang dalam memeperhatikan serta memahami budaya.
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3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan

untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya.

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan

lengkap (Prasetyo Irawan, 2004:84-87). Adapun sumber data yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian

(lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pernyataan) yang

akan dibagi kan kepada responden, dokumen, wawancara yaitu mengadakan

wawancara kepada ninik mamak, , tokoh agama dan kepala desa yang akan

ditanya tentang masalah penelitian dan observasi yaitu melakukan

pengamatan  oleh peneliti yang diadakan di desa Tanjung Alai Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku – buku

maupun informasi – informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait



3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2009

: 80).

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi (sugiyono 2009 : 81)

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

masyarakat desa Tanjung Alai berjumlah 2321 orang.

3.4.2 Sampel

Dalam penentuan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling

purposive  adalah teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu

misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel

sumber datanya adalah orang yan ahli makanan (sugiyono 2011 : 96)

Disini peneliti melakukan penelitian tentang pelestaraian buadaya adat

istiadat, maka sumber datanya adalah orang yang melestarikan budaya adat

istiadat yaitu Ninik mamak, tokoh agama, pemerintahan dan masyarakat yang

ikut dalm melestarikan budaya adat istiadat keseluruhan yaitu  11 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam mengetahui permaslahan yang akan

diteliti sehingga di peroleh pemecahan masalah yang baik, maka penulis

menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :



3.5.3 Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara

langsung kepada informan yang mengerti akan pelestarian adat istiadat di

desa Tanjung Alai khususnya tali papilin tigo atau tungku tigo sajorangan

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ninik mamak,  tokoh

agama, pemerintah dan masyarakat yang ikut dalam pelestarian budaya adat

istiadat.

3.6 Analisa Data

Untuk mengetahui bagaimana pelestarian budaya adat istiadat di desa

Tanjung Alai kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar, penulis

menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha

memberikan gambaran terperinci mengenai pelestarian budaya adat istiadat

di desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar,

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk

wawancara yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan

teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-

masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan

dan diambil kesimpulan serta saran.


