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BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan,

mengolah, menyajikan, dan menganalisa suatu masalah atau peristiwa. Maka

metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

2.1. Bentuk penelitian

Penelitian Field Recearh (penelitian lapangan) ini  adalah penelitian

kualitatif, yaitu penelitianyang mendeskripsikan data-data yang ditemukan

di lapangan terkait dengan larangan menikah sesuku di Desa Sipungguk

Kacamatan Salo.

2.2. Lokasi dan Sifat peneltian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini

adalah di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sedangkan

sifat penelitian yaitu deskriptif analitik yaitu penulis memberikan

pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan larangan

menikah sesuku. Data tersebut berupa hasil wawancara penulis dengan

pemuka agama, penghulu adat dan tokoh masyarakat kemudian penulis

analisa menurut Persfektif Islam.
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2.3. Populasi dan sampel

1) Populasi dalam penelitian ini yaitu pemuka-pemuka adat (penghulu

adat), pejabat pemerintah, keluarga pelaku nikah sesuku, tokoh agama

dan masyarakat yang paham tentang larangan menikah sesuku di Desa

Sipungguk berjumlah sebanyak 150 KK. Dari sini penulis mengambil

50 KK atau 30% di ambil dengan teknik ramdom sampling.

2) Sampel dalam penelitian ini adalah berbentuk purposive sampling

ialah penghulu adat dan masyarakat yang lebih paham mengenai

masalah nikah sesuku bejumlah dari 50 orang di ambil 30% dan  yang

ditekankan disini adalah kedalaman informasi dari responden, bukan

dari jumlah responden tersebut.

1.4. Teknik pengumpulan data

a) Interview

Interview yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan

cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan

pada tujuan penyelidikan.1 Dalam interview ini penyulis

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan

diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara).Untuk

mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan penghulu

adat, tokoh-tokoh agama, keluarga pelaku pernikahan sesuku, dan

masyarakat lainnya.

1Arif Subyantoro, FX. Suwarto.Metode dan Tekni Penelitia Sosial.(Yogyakarta, Andi,
2006), 97.
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b) Observasi

Obsevasi yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-

fakta empirik yang tampak oleh mata, untuk pemahaman konteks

maupun fenomena yang diteliti.2 Dalam hal ini bertujuan untuk

mendapatkan gambaran yang tepat dan menyusun suatu desain

penelitian yang cermat dan menggesek sendiri sampai dimana

keaabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Observasi ini

digunakan untuk mengamati langsung tentang adanya Larangan

Menikah Sesuku di Desa Sipungguk.

c) Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memproleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang

melekat pada responden. Angket akan berfungsi dengan baik apabila

digunakan untuk  mengetahui sikap atau hal-hal yang menjadi

kebiasaan responden.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang

berupa dokumen.Data-data tersebut dapat berupa letak geografis,

kondisi masyarakat Sipungguk maupun kondisi adat budayanya serta

hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

2Widodo, Cerdi Menyusun Proposal Penelitian ( Jakarta: yayasan kelopak, 2004), 50.
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Tabel. 1.1
Karakteristik Informan

No Nama Umur Keterangan

1. Samsuar 55 Pemuka adat
2. Bukhori 50 Pejabat pemerintah
3. Datuk johar 65 Ninik mamak
4. Mawardi 40 Tokoh masyarakat
5. Fira 25 Pelaku nikah sesuku
6. Rusnan 50 Tokoh agama3

2.4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sosiologi dan antropologi. Pendekatan masalah dengan menilai realita yang

terjadi di dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidaknya

dengan Pandangan Islam. Apakah larangan pernikahan sesuku tersebut

maslaha atau madharat sehingga sangat ditaati dalam adat masyarakat

Sipungguk.

2.5. Analisis data

Adapun metode analisa yang digunakan untuk menganalisa data

adalah metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari suatu

pengetahuan yang bersifat khusus yang kebenarannya telah diakui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum. Dalam hal ini

penulis menggambarkan pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam

secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah larangan pernikahan

sesuku yang terjadi di dalam masyarakat Sipungguk. Selain itu metode

deduktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dan untuk

menjabarkan sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat khusus.

3Dokumen kantor Desa Sipungguk 2014


