
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Nasir (1983:63), penelitian

deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk meneliti suatu objek,

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta–fakta, sifat–sifat serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meneliti suatu

objek dengan cara menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaanya melalui

pengumpulan, penyusunan, analisa, dan interpretasi data yang diteliti pada masa

sekarang. Metode ini dianggap relevan untuk dipakai karena dapat menggambarkan

obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh

dari penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode

penenlitian deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki,

yaitu nilai dan peranan anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba perantauan.
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B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan

(Singarimbun dan Effendi, 1995:21). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Toba Perantau

Dalam suatu kebudayaan terkandung nilai-nilai dan norma sosial yang merupakan

faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkahlaku dan mencapai kepuasan tertentu

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya,

walaupun keduanya dapat dibedakan. Nilai sebagaimana pokok pembicaraan disini

dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang

berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah, atau suka tidak suka terhadap

suatu objek, baik material maupun non material.

Anak laki-laki merupakan harta berharga yang tiada taranya dalam keluarga Batak

Toba. Adapun alasan mengapa anak laki-laki sangat didambakan kehadirannya oleh

setiap orang tua dikarenakan anak laki-laki dalam budaya Batak Toba adalah

seseorang yang akan memimpin keluarga dan akan menjadi pengganti orangtua suatu

kelak nanti. Anak laki-laki dikatakan sangat berharga nilainya ditandai dengan

banyaknya orangtua dalam keluarga Batak Toba yang selalu mengharapkan kehadiran

anak laki-laki dalam keluarga, apabila mereka tidak mempunyai anak laki-laki dan

hanya memiliki anak perempuan, ia akan terus berusaha sampai keluarganya
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mendapatkan anak laki-laki dan akan berhenti apabila usia produktif dari ibu tidak

bisa melahirkan anak lagi (tidak produktif).

2. Peranan Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak Toba Perantau

Dalam pengaturan setiap acara adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Batak,

kaum laki-laki berperan dalam menentukan jalannya berbagai aktivitas karena

masyarakat Batak merupakan penganut sistem garis keturunan patrilineal, dimana

hak menggantikan menurut alur laki-laki secara langsung terwujud melalui kelahiran

anak laki-laki. Anak laki-laki tidak hanya berperan sebagai penerus marga,

melainkan juga menjadi pemimpin adat dalam keluarga. Dapat dikatakan anak laki-

laki sangat berperan sebagai pengganti orangtua apabila kedua orangtua meninggal,

dan akan memimpin keluarga. Dalam hal pembagian harta warisan, anak laki-laki

yang pertama juga akan menjadi pemimpin dalam pembagian harta warisan kepada

semua saudara laki-laki ataupun perempuan di dalam keluarganya. Di samping itu,

anak laki-laki juga akan berperan dalam berbagai macam upacara adat yang meliputi

upacara perkawinan, upacara kematian, serta upacara pada saat pemberian marga

kepada seseorang yang ingin menikah dengan pasangannya yang berasal dari suku

lain.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau

konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan aspek-aspek yang

akan diamati, ataupun memberikan aspek operasional yang diperlukan untuk
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mengukur konstrak variabel tersebut (Nazir 1999: 152). Definisi operasional dalam

penelitian ini adalah:

1. Nilai Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Toba Perantau

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah,

artinya secara moral dapat diterima apabila harmonis dengan nilai-nilai yang

disepakati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan.

Dalam penelitian ini  yang menjadi aspek dari nilai dan akan diamati di lapangan

diantaranya adalah:

a. Norma-norma yang berlaku di daerah asal dan masih bertahan atau

dilestarikan oleh keluarga Batak Toba perantau.

b. Perubahan gaya hidup masyarakat Batak Toba perantau.

c. Perubahan perilaku keluarga Batak Toba perantau terhadap hasratnya untuk

memiliki anak laki-laki dalam keluarga.

d. Perubahan perilaku keluarga Batak Toba dalam kehidupan bermasyarakat di

tempat tinggalnya.

2. Peranan Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Toba Perantau

Dalam budaya Batak Toba, anak laki-laki mempunyai beberapa peran yang begitu

penting masyarakat. Aspek-aspek peranan anak laki-laki dalam budaya Batak Toba

yang akan diamati dalam penelitian ini, adalah sbb:

a. Peranan anak laki-laki dalam pelaksanaan upacara pernikahan, kematian, dll.
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b. Peranan anak laki-laki dalam pemberian/penabalan marga kepada seseorang

yang ingin menikah dengan pasangannya yang berasal dari suku lain

c. Peranan anak laki-laki dalam keluarga ketika kedua orangtua mereka

meninggal (sibane-sibane)

d. Peranan anak laki-laki dalam hal pembagian harta warisan di dalam keluarga

Batak Toba perantau

D. Objek Penelitian.

Peneliti mengambil objek penelitian pada Punguan Pomparan Raja Silahisabungan

dan Punguan Pomparan Raja Toga Manurung di Bandar Lampung. Adapun yang

menjadi alasan peneliti memilih perkumpulan/organisasi tersebut sebagai objek

penelitian karena pada perkumpulan/organisasi tersebut terdapat cukup banyak

keluarga Batak Toba perantau dan representatif dengan masalah dan tujuan yang akan

menjadi objek dari penelitian.

E. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 72). Populasi penelitian ini adalah seluruh

keluarga dari Punguan Pomparan Raja Silahisabungan dan Punguan Pomparan Raja

Toga Manurung di Bandar Lampung. Pada Punguan Pomparan Raja Silahisabungan

jumlah anggotanya terdapat 150 keluarga, sedangkan pada Punguan Pomparan Raja
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Toga Manurung terdapat 87 keluarga, jadi total dari populasi kedua Punguan

Tersebut adalah 237 keluarga.

F. Sampel

Sampel adalah bagian-bagian dari keseluruhan populasi yang menjadi objek

sesungguhnya dari suatu penelitian (Koentjaraningrat, 1980: 115). Sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 1998: 117).

Dalam penelitian ini, cara penentuan sampel yang digunakan adalah dengan secara

random (acak) kecuali dalam penentuan objek. Untuk menentukan besarnya sampel,

maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan :

n  = Banyaknya sampel

N = Banyaknya populasi

d² = Sampling error (ditetapkan 10 %)

1  = Bilangan konstanta

(Burhan, Bungin 2004: 105)

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah (ukuran) sampel yang diperlukan dalam

penelitian ini ditentukan sebagai berikut:
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n   = 70.32

n   = 70 keluarga

Populasi keluarga Batak yang akan disampling berada pada beberapa tempat yang

berbeda, yaitu Punguan Pomparan Raja Silahisabungan (Punguan I) dan Punguan

Pomparan Raja Toga Manurung (Punguan II) yang ada di Bandar Lampung.

Penyempitan lokasi tersebut didasarkan pada banyaknya keluarga Batak Toba di

masing-masing Punguan.

Penarikan sampel pada lokasi penelitian dilakukan secara simple random sampling

yang ditentukan secara proporsional, yaitu pengambilan sampel yang memberikan

peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Batak Toba dan Sebaran Sampel di Bandar Lampung,
Tahun 2009

Objek Jumlah Keluarga
Batak Toba

Jumlah Sampel

Punguan Pomparan Raja
Silahisabungan
Punguan Pomparan Raja Toga
Manurung

150

87

44

26

Total 237 70
Sumber: Data sekunder dari masing-masing Punguan
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Berikut rincian penentuan jumlah sampel per Punguan:

1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan

= 44.30

= 44 keluarga

2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung

= 25.69

= 26 keluarga

G. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar

kuesioner atau angket kepada yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber data. Data

sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, skripsi,

dokumentasi, serta sumber baru yang berkaitan dengan penelitian ini.
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H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan

yang berkaitan dengan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen

populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan sebuah alat pengumpul data yang berupa daftar pertanyaan

yang dijawab oleh responden.

2.   Observasi

Observasi dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung pada lokasi penelitian

3.   Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara mendapatkan informasi dengan cara membaca

serta mempelajari berbagai literatur, jurnal, dan penunjang kepustakaan lainnya

yang berhubungan serta relevan dengan penelitian ini.

4 Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Teknik ini digunakan

untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan tertulis yang

mencakup dokumen-dokumen yang dianggap penting dan berkaitan dengan

penelitian.
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I. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan,

karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data yang terkumpul itu

tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat

koreksi.

2. Koding

Koding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang

termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah simbol yang dibuat dalam

bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau indentitas pada

suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

3. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini, diperlukan

ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber

data lain telah terkumpul (Sugiyono, 2007: 147). Dalam penelitian ini langkah yang

diambil setelah data terkumpul adalah melakukan analisis data. Analisis data yang
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digunakan adalah analisis deskriptif yang dibantu dengan tabel frekuensi. Teknik

analisis data dilakukan dengan cara memasukkan data yang diperoleh di lapangan

yang merupakan hasil dari penyebaran kuesioner ke dalam tabel-tabel frekuensi

setelah dihitung persentasenya dan kemudian akan diinterpretasikan dengan

menjelaskannya.


