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III.METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang Digunakan

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada  pada  setiap penelitian,

berbagai metode digunakan oleh para peneliti. Dengan penggunaan suatu metode,

suatu permasalahan dalam penelitian tidak akan terlalu sulit untuk dipecahkan.

Menurut Winarno Suracmad, metode adalah suatu cara utama yang di gunakan

untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis

dengan menggunakan tehnik serta alat tertentu (Suracmad,1978:121). Sedangkan

menurut Menurut Joko Subagyo :

Metode  penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh
kembali pemecahan terhadap segala  permasalahan. Di dalam penelitian
dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode
yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap
permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi
dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian (Joko Subagyo, 2006:
2).

Berdasarkan pendapat diatas, maka pengertian metode adalah tata cara dengan

prosedur yang tepat digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang

bersifat ilmu, guna  mencapai tujuan dengan menggunakan tehnik tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
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Menurut Husin Sayuti, metode deskriptif adalah gambaran secermat mungkin

mengenai individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, adakalanya sering

juga arah penelitian tersebut untuk mempertegas hipotesis yang ada (Husin

Sayuti, 1989 ; 41). Sedangkan menurut Moh. Nazir berpendapat, bahwa :

Penelitian deskriptif adalah suatu metode 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,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antarfenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005: 54).

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiady

Akbar, bahwa :

Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal.
Melukiskan dan menggambarkan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya
(harfiah), yaitu berupa gambar-gambar, foto-foto yang didapat dari data
lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar
dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata (Husaini Usman dan
Purnomo Setiady Akbar, 2009: 129).

Dengan demikian maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif hanya

menggambarkan tentang keadaan-keadaan atau situasi-situasi sesuai dengan fakta,

tanpa harus menggunakan ataupun menguji hipotesa.

3.2.Variabel Penelitian

a. Variabel Penelitian

Variabel penelitian diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek

pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian ini sebagai

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumadi
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Suryabrata, 1989: 79).Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah

obyek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian

(Suharsimi Arikunto, 1986 ; 91).

Variabel dalam penelitian  ini adalah sesuatu yang  dijadikan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel tunggal, yaitu : Proses

pelaksanaan tradisi pengadangan dalam adat perkawinan Suku Ogan Desa

Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Definisi Operasional

Menurut Sumadi Suryabrata, definisi operasional variabel adalah definisi yang

didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan, dapat diamati dan di observasi

(Sumadi Suryabrata, 1983 ; 83).

Dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional variabel dari Desa

Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang

meliputi : taham persiapan, tahap pelaksanaan, dan pihak yang berperan dalam

Tradisi Pengadangan.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan  objek 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, 2001: 141).
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Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

masyarakat Suku Ogan Desa Lunggaian Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera

Selatan dengan jumlah KK 487 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Populasi

No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 1.012 Orang
2. Perempuan 1.015 Orang
3. Jumlah Jiwa 2.027 Jiwa
4. Jumlah Mata Pilih 1.227 Orang
5. Jumlah KK 487 KK

Sumber : Monografi Desa Lunggaian tahun 2013

Berdasarkan populasi di atas maka peneliti menggunakan sampel yang merupakan

salah satu cara pembatasan (penyempitan) wilayah yang akan digarap. Dengan

kata lain sampel adalah sumber dari informasi data itu sendiri (Suwardi

Endraswara, 2006: 15).

2. Sampel

Sampel  secara sederhana diartikan  sebagai  bagian  dari  populasi yang menjadi

sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah

sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi (Hadari Nawawi, 2001:

144).

Tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk

suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Sehingga berdasarkan pertimbangan

di atas, maka peneliti menggunakan teknik snowball sampling, dimana teknik ini

digunakan untuk menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang
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akrab atau menyelidiki cara-cara informasi tersebar dikalangan  tertentu. Tidak

ditentukan jumlah sampel yang akan menjadi informan, namun jika dirasa data

yang  didapat sudah cukup, maka peneliti akan menghentikan penelitiannya.

Karena peneliti menggunakan teknik snowball sampling maka peneliti

menggunakan teknik wawancara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pokok

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki kaitan langsung

dengan mengerti tentang Pengadangan. Informan diambil dari tokoh-tokoh

masyarakat yang ada di Desa Lunggaian dan dipilih berdasarkan kriteria

tertentu. Menurut keraf persyaratan seorang informan adalah sebagai berikut:

Dalam memilih seorang informan tidak boleh asal-asal saja. Informan di

peroleh berdasarkan beberapa kriteria yang berhubungan dengan lapangan

penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki andalan esensial untuk

mewakili kelasnya dalam kelompok masyarakat bahasa tersebut. Seorang

informan harus mencerminkan cara bahasanya, disamping kenyataan bahwa ia

memiliki ciri-ciri personal yang diterima (Gorys,1996:157).

Keriteria informan kunci dalam peneitian ini adalah :

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengaaman pribadi sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.
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2. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.

3. Orang yang bersangkutan merupakan tokoh masyarakat dan merupakan

penduduk setempat.

2. Teknik Wawancara

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Wawancara ialah tanya

jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut

interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee.

Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer)

pelengkap teknik pengumpulan lainya menguji hasil pengumpulan data lainnya

(Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009: 55). Sedangkan menurut

Sutrisno Hadi, teknik Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan

penyelidikan, pada umumnya dua atau lebih orang yang hadir dalam proses

tanya jawab itu secara fisik masing-masing pihak dapat menggunakan saluran

komunikasi secara wajar dan lancar (Sutrisno Hadi, 1984 ; 50).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menggunakan teknik wawancara

untuk berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu tokoh adat suku

ogan di desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering

Ulu.



25

3. Teknik Pelengkap

1. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan agar memperoleh data yang diinginkan dengan

cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti menurut Suharsimi

Arikunto, observasi adalah Hasil perbuatan jiwa  secara aktif dan penuh

perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan

atau studi disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan

gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. (Suharsimi Arikunto, 1989

; 63). Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, bahwa :

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian,
direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol
keandalan (reliabilitas) dan kesasihannya (validitasnya)   (Husaini
Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2009: 52).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap

objek yang akan diteliti yaitu Tradisi Pengadangan.

2. Teknik Kepustakaan

Menurut Joko Subagyo, apa yang  dimaksud dengan riset kepustakaan atau

sering juga disebut studi pustaka, adalah segala usaha yang dilakukan oleh

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi,
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ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

(Joko Subagyo, 2006: 109). Sehingga dapat di simpulkan bahwa peneliti

berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data

yang mempunyai  kaitan dengan masalah yang  diteliti yaitu  tentang Tradisi

Pengadangan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kualitatif.

Tehnik analisis data merupakan suatu tehnik yang mengelompokkan, membuat

suatu manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah dicerna (M. Nazir,

1998:419). Dalam mengadakan anaisis data perlu diingat bahwa data yang

diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin

dipecahkan. Dan informan merupakan data yang dapat menjawab sebagian

ataupun dari masaah yang hendak diteliti.

Menurut  H.B. Sutopo (2006:105),  Teknik analisis data  kualitatif  bersifat

induktif karena analisis sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan

kebenaran suatuprediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang

dibuat sampai dengan teori yang mungkin dikembangkandibentuk dari semua

data yang telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan. Analisis data
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yang bersifat induktif ini keseluruhan prosesnya pada umumnya dilakukan

dengan tiga macam kegiatan yakni:

1. Analisis dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan

data.

2. Analisis dilakukan dalam bentuk interaktif.

3. Analisis bersifat siklus, yakni mulai dari pemilihan topik, mengajukan

pertanyaan, pengumpulan data, menyusun catatan studi (pengaturan data),

analisis data dan penelitian laporan studi (H.B. Sutopo, 2006: 108).

Pada dasarnya proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan

penggumpulan data. Analisis  data dilakukan dengan melalui beberapa tahap.

Dibawah ini merupakan tahap-tahap dalam proses analisis data kualitatif menurut

H.B. Sutopo (2006:114-116).

1. Reduksi Data

Reduksi  data merupakan  komponen pertama dalam analisis yang  merupakan

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis

informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung

terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah dilangsungkan sejak

peneliti mengambil keputusan,   melakukan   pemilihan   kasus, menyusun

pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu tentang kerangka

kerja konseptual dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan

digunakan karena teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data yang akan
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digali dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam pertanyaan

yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk

narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan peneliti dapat menarik

kesimpulan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang  terdapat

dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa

peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data-data telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

secara utuh, setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji

kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu

kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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