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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Moh.Nazir, “para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam

melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan

prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus

sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang

digunakan” (Moh. Nazir, 2005: 48).

Menurut Kartini Kartono, metodologi adalah “cara berfikir dan berbuat yang

dipersiapkan sebaik-baiknya untuk mengadakan   penelitian   dan   untuk

mencapai tujuan berdasarkan kebenaran” (Kartini Kartono, 1980:15).

Berdasakan pendapat-pendapat di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam

penggunaan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1.   Menentukan masalah yang menjadi pokok pembahasan

2.   Menentukan ruang lingkup penelitian

3.   Mengumpulkan data menjawab permasalahan penelitian

4. Pengelolaan data berdasarkan data-data yang terkumpul

5.   Menarik kesimpulan dari data yang telah disusun

6.   Menyusun laporan dari hasil penelitian secara tertulis
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Berdasakan pendapat di atas dapat simpulkan bahwa metode penelitian

merupakan cara untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sehingga metode

penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu penelitian.

B. Metode yang digunakan

Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Menurut Muhammad Ali, metode deskriptif adalah “metode yang digunakan

untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang

dilakukan dalam menempuh langkah–langkah pengumpulan data, klarifikasi

dan analisis pengolahan dan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara

obyektif dan suatu deskriptif” (Muhammad Ali, 1982: 120).

Menurut Hadarari Nawawi, metode   deskriptif   dapat diartikan sebagai

“prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya” (Hadarari Nawawi, 1996: 63).

Sedangkan menurut Moh. Nazir metode deskriptif adalah: Suatu
motode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifa serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005: 54).

Jadi berdasarkan  pengertian  di atas  dapat disimpulkan  metode deskriptif

adalah suatu metode yang digunakan dalam   penelitian yang berusaha
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menggambarkan tentang segala sesuatau secara obyektif berdasarkan fakta–

fakta yang ada pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dijelaskan

tentang persepsi masyrakat Tinggihari terhadap  keberadaan situs megalitik

Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat dilihat berdasarkan

perhatian, pengetahuan, dan cara berfikir masyarakat.

C.  Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto, variabel adalah “suatu penelitian atau apa yang menjadi

titik perhatian suatu penelitian” (Suharsemi Arikunto, 1989: 91). Menurut

Hadari  Nawawi,  variabel merupakan “himpunan  sebuah  gejala yang

dimiliki beberapa aspek atau unsur didalamnya, yang dapat bersumber dari

kondisi objek penelitian, tapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh

pada objek penelitian” (Hadari Nawawi, 1996: 58).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal.

Adapun  pengertian “variabel tunggal adalah  himpunan  sejumlah gejala

yang memiliki berbagai aspek atau kondisi di dalamnya yang berfungsi

mendominasi dalam kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan

lainnya” (Hadari Nawawi, 1996: 58).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan variabel penelitian adalah

sesuatu yang hendak diamati dan diambil datanya. Di samping itu variabel

penelitian sering  juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang  berperan

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini
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adalah variabel tunggal yaitu persepsi masyarakat tehadap keberadaan situs

megalitik Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat dilihat

berdasarkan perhatian, pengetahuan, dan cara berfikir masyarakat.

Penggunaan variabel tunggal bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam

merumuskan objek atau inti penelitian yang hanya terdiri dari satu objek

penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, “populasi adalah keseluruhan objek

penelitian” (Suharsimi Arikunto, 1989: 20). Menurut Kartini Kartono,

“populasi adalah seluruh jumlah individu dari daerah yang akan di teliti”

(Kartini Kartono, 1980: 116). Menurut Hadari Nawawi, menjelaskan bahwa

“populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test,

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik

tertentu di dalam suatu penelitian” (Hadari Nawawi,  1996: 141).

Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi populasi di dalam penelitian ini

adalah keseluruhan masyarakat Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu

Kabupaten Lahat. Masyarakat yang menjadi populasi di dalam penelitian

ini adalah masyarakat yang telah berusia 20 tahun ke atas atau sudah

menikah yang berjumlah 468 orang. Untuk lebih jelasnya tentang populasi

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1. Jumlah Anggota Populasi Desa Tinggihari

No Nama Dusun Jumlah Masyarakat

1 Dusun I 240

2 Dusun II 228

Jumlah 468

Sumber:  Monografi desa Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten
Lahat tahun 2013.

2. Sampel

Dalam setiap penelitian pada  umumnya menggunakan sampel.

Sebagaimana dikatakan “sampel adalah sebagian atau wakil yang akan

diteliti” (Suharsimi Arikunto, 1989: 21). Menurut Hadari Nawawi, “sampel

secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi

sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Sudjana menyebutkan

sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan

cara-cara tertentu” (Hadari Nawawi, 1996: 144).

Dari beberapa pengertian sampel yang ada maka   penulis akan

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Untuk

besarnya sampel yang diambil   pada prinsipnya tidak ada peraturan yang

ketat untuk menentukan secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus

didapat dari populasi. Namun Suharsemi Arikunto mengatakan, “untuk

sekedar ancar-ancar maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,

selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih” (Suharsimi Arikunto, 1989: 134).
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Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penelitian ini peneliti

mengambil 20 % dari jumlah populasi. Jadi sampel yang di ambil adalah :

20% X 468 orang = 23 orang.

Jadi, sampel yang diambil yaitu:

Dusun I :  240 X 20% = 12 Orang

Dusun II :  228 X 20% = 11 Orang

Jumlah 23 Orang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Sampel

No Nama Dusun Jumlah Masyarakat

1 Dusun I 12

2 Dusun II 11

Jumlah 23

Sumber: Monografi Desa Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten
Lahat Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat pertimbangan tertentu yaitu,

karena jumlah penduduk di desa Tinggihari berjumalah 468 orang, maka

penulis hanya mengambil 23 orang untuk dijadikan sampel.

3.   Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis  menggunakan teknik pengambilan sampel

purposive sampling, menurut pendapat Masri S, dan Sofian E, purposive

sampling adalah:

Cara pengambilan sampel yang memilih sub grup dari populasi
sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat-
sifat yang sesuai dengan populasi. Jadi dalam hal ini kita terlebih
dahulu mengetahui sifat-sifat populasi tersebut, dan sampel yang
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akan ditarik diusahakan mempunyai sifat-sifat seperti populasi
tersebut. Hal ini berarti bahwa purposive sampling tidak akan
dilakukan dari populasi yang belum kita kenal sifat-sifatnya, atau
yang harus dikenal terlebih dahulu (Masri S, dan Sofian E, 1989:
169)

Kemudian Suharsimi Arikunto, menjelaskan tentang purposive sampling

sebagai berikut:

Purposive sampling (sampling bertujuan) dilakukan dengan cara
mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau
daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
1. Pengambilan sampel harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar  merupakan

subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat
pada populasi.

3. Penentuan  karakteristik populasi  dilakukan  dengan cermat di
dalam studi pendahuluan (Suharsimi Arikunto, 1989: 102).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, purposive  sampling

adalah metode pemilihan sampel dengan cara memilih sub grup dari

populasi sehingga sampel yang dipilih memiliki sifat-sifat yang   sesuai

dengan populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memaparkan tentang sesuatu

hal maupun peristiwa termuat di dalam data. Jelas artinya untuk

mendapatkan informasi tersebut harus menggunakan teknik-teknik

pengumpulan data, sehingga informasi yang diperlukan akan lebih mudah

kita peroleh.
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Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam

penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Menurut Moh.Nazir, “observasi adalah pengamatan mata tanpa ada

bantuan dari alat standar lain untuk keperluan tersebut” (Moh.Nazir,

2005: 175). Sedangkan menurut Hadari Nawawi, “observasi merupakan

pengamatan langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadinya

atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek

yang diselidiki” (Hadari Nawawi, 1986: 100).

Teknik observasi dalam penelitian ini adalah penulis melakukan

pengamatan langsung terhadap situs megalitik Tinggihari dan

masyarakat desa Tinggihari, yang pada akhirnya bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar jumlah masyarakat Tinggihari yang akan

dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini.

2. Teknik Angket atau Kuesioner

Angket adalah salah satu instrumen pengumpulan data berupa

serangkaian pertanyaan serta alternatif jawabannya secara tertulis yang

hendak diberikan dan dijawab oleh seseorang atau sekelompok orang.

Sebagaimana dikatakan bahwa “angket adalah suatu penyelidikan

mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut

kepentingan orang banyak, dilakukan dengan jalan menyebarkan suatu
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daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan

jawaban atau tanggapan seperlunya” (Kartini Kartono, 1980: 200).

Teknik angket dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berupa

jawaban tertulis yang diajukan peneliti untuk mengetahui bagaimana

persepsi masyarakat Tinggihari terhadap keberadaan situs megalitik

Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat dilihat berdasarkan

perhatian, pengetahuan, dan cara berfikir masyarakat.

3. Wawancara

Wawancara merupakan “alat pengumpul data dengan mempergunakan

Tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi” (Hadari

Nawawi, 1996: 111). Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan

wawancara tidak terarah (non directed). Wawancara tidak terarah yakni

wawancara yang   bersifat santai, bebas dan memberi informan

kebebasan sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang

ditanyakan. Wawancara tidak terarah ini penting dilakukan pada tahap

pertama penelitian dilakukan karena dapat memberikan keterangan-

keterangan tidak terduga yang tidak kita dapatkan dan ketahui jika kita

menanyakan dengan wawancara terarah. Wawancara dilakukan untuk

memperoleh informasi yang belum didapat pada angket.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui  pencatatan dan

menyelidiki terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek
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penelitian, seperti buku-buku, arsip-arsip, catatan harian dan dokumen

yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik dokumentasi adalah “teknik mencari data-data mengenai hal-hal

atau variabel berupa catatan transkip, buku-buku, surat kabar, majalah,

notulen, legger, agenda, dan sebagainya” (Suharsimi Arikunto, 1989:

188). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksud untuk

mendapat data-data yang berupa catatan dan foto-foto yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

E.  Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, tahap-tahap pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Editing

Dalam tahap ini data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari

lapangan, kemudian diperiksa atau dikoreksi untuk melihat dan

memeriksa kesalahan atau perbaikan data-data yang diragukan.

2. Konding

Suatu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden

menurut macamnya. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tanda pada

masing-masing jawaban tersebut dengan kode tertentu. Langkah ini

dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga yang semestinya

dialokasikan untuk mengolah data.
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3. Tabulasi

Kegiatan atau langkah  merumuskan data kedalam tabel setelah data

diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sama. Selanjutnya data

disederhanakan kedalam bentuk tabel tunggal, sehingga mudah dibaca.

F.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses   mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancar, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013 : 244 ). Teknik Analisis

data merupakan hal kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis

digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi ( Spradley dalam Sugiyono,

2012 : 244 ).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, maka teknik analisis data

merupakan  proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Di dalam sebuah penelitian yang dianggap penting setelah data terkumpul

adalah menganalisis data guna menguji data-data yang telah terkumpul

tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis bersifat

kualitatif yaitu memberikan arti dan data yang ada sesuai kenyataan yang

ada di lapangan sehingga didapat kesimpulan atas masalah yang diteliti.
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Untuk mengetahui bagaimana  persepsi masyarakat Tinggihari  terhadap

situs megalitik Tinggihari Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat dilihat

berdasarkan perhatian, pengetahuan, dan cara berfikir masyarakat. Data

yang diperoleh melalui angket kemudian diuji dengan menggunakan uji

prosentase.

Uji prosentase akan diuji dengan menggunakan

rumus: p 
F

N
X100%  ............%

Keterangan:
P = Prosentase
F = Jumlah yang diperoleh
N= Jumlah responden

Kategori  prosentase adalah:

Prosentasi Kategori Penilaian
76%-
100%

Baik

50%-75% Cukup Baik
26%-49% Kurang Baik
0%-25% Tidak Baik

(Suharsimi Arikonto,1989: 196)

Menurut Suharsimi Arikunto kriteria penilaian dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Baik : Masyarakat yang mengetahui, peduli, dan memahami

tentang keberadaan situs megalitik Tinggihari

Cukup Baik : Masyarakat yang mengetahui dan peduli namun tidak

memahami tentang  keberadaan situs megalitik

Tinggihari

Kurang Baik : Masyarakat yang mengetahui tetapi tidak peduli dan
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tidak memahami tentang keberadaan situs megalitik

Tinggihari

Tidak Baik : Masyarakat yang tidak mengetahui, tidak peduli dan

tidak memahami tentang arti keberadaan situs megalitik

Tinggihari

Kemudian mendiskripsikan melalui distribusi frekuensi untuk menilai

prosentase pendapat dan gambaran yang diberikan responden.
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