
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanmetode kuantitatif. Dengan tipe penelitian 

deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggunakan sejumlah sampel (responden) sebagai 

data primer yakni data yang diperoleh dari sampel dijadikan sebagai  bahan utama untuk 

menganalisis keberadaan objektif dari variable yang diteliti, Tujuan penelitian deskriftif adalah 

untuk pencitraan serta sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2011 ;75 dalam buku Metodelogi Penelitian). 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Pintu 

Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana Desa Pintu 

Gobang ini masih memiliki adat istiadat. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dan Sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang 

membedakan adalah menurut Usman dan Akbar (2011;42) menyatakan: Populasi ialah semua 

nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik Kuantitatif maupun Kualitatif, dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas maka Populasi dan 

Penelitian ini terdiri dari seluruh Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Kesatuan Adat, Ketua 

RT/RW dan Masyarakat Adat Desa Pintu Gobang Kari. 



(Usman dan Akbar 2011:43), Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang 

diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling yang menjadi sampel dari 

penelitian ini  adalah  Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, BPD , Ketua RT/RW dan Masyarakat 

Adat Desa Pintu Gobang Kari. 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah Populasi dan Sampel yang dapat 

dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel III.1 : Jumlah Populasi Dan Sampel 

No Jenis Populasi Jumlah 

  Populasi             Sampel 

Persentase 

 

1 2           3                       4 5 

1 Kepala Desa           1                       1 100% 

2 Ketua Lembaga Adat           1                       1 100% 

3 BPD           1                       1 100% 

4 Ketua RW           3                       3 100% 

5 Ketua RT 8          8 100% 

6 Masyarakat  2059                52 2,5% 

 Jumlah 2076         66  

Sumber : Moditifikasi Penelitian 2017 

 

D. Teknik penarikan sampel 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu  “Sensus ” dan 

“Purposive Sampling”. Dimana teknik “Sensus”digunakan untuk Kepala Desa, Ketua Lembaga 

Adat Desa Pintu Gobang Kari Dan BPD menggunakan Metode Wawancara karena jumlah 



populasi yang sedikit, kemudian penulis menggunakan teknik “Purposive sampling” untuk 

menentukan sampel masyarakat (KK), ketua RW dan ketua RT karena jumlah yang cukup besar. 

E. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian, 

berupa data tentang identitas responden, data hasil kuisoner, wawancara dan sebagainya. 

2.  Data Skuder 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari kantor yang sudah ada berupa dokumen, 

arsip, dan yang lainnya meliputi gambaran kantor, urain tugas dan fungsi (tufoksi), profil 

Kecamatan Kuantan Tengah Desa Pintu Gobang Kari. 

 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: 

a. Kuisoner 

Koentjaningrat  (dalam  suyanto, 2011:56), Kuisoner penelitian biasanya berisi tentang 

pertanyaan yang berstruktur dan jawabannya yang cendrung kurang begitu mendalam.Kuisoner 

tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-

jawaban dari para responden, yaitu orang yang memberikan jawaban. 



Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari Kepala 

Desa Pintu Gobang Kari , Ketua Lembaga Adat , BPD, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat 

(KK). Ini dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak sehingga dianggap lebih efektif. 

b. Wawancara 

(Suryanto, 2011:69), Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, 

pendirian, pendapat secara lisan dan seseorang ( yang lazim disebut responden). Dengan 

berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.  

c. Observasi 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk melihat dan mengamati 

langsung kelapangan bagaimana Fungsi Lembaga Adat di Desa Pintu Gobang Kari berfungsi 

berdasarkan perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan 

menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan 

dan berkaitan dengan penelitian.Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Nazil (1999:419) bahwa “analisis data merupakan, mengelompokkan membuat 

suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca”.Analisis 



merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul masih harus diolah terlebih dahulu 

sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada peneliti. 

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut 

dikelompokkan menurut variabel berserta indikatornya. Kemudian data di analisa secara 

kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentase(%) berikut penjelasannya, serta 

dianalisis secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang didapatkan dari angket, 

wawancara dan pengamatan langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan 

masalah dalam pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Table III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Lembaga Adat Di Desa 

Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

No Jenis kegiatan Bulan dan Minggu ke- 

Juni-Nov       Des-Jan         Feb-Mar         April            Mai 

1   2   3  4   1   2    3    4    1  2   3   4    1   2  3   4   1   2   3   4 

1 Persiapan & 

Penyusunan up 
X X X 

2 Seminar UP              X 

3 Revisi UP              X  X   X 

4 Revisi 

Kuesioner 
                  X   X 

 

5 Analisis data                         X  X 

6 Bimbingan 

skripsi 
                             X   X  X  X 

7 Perbaikan Bab 

ke Bab 
                                              X  X   X  

8 Acc skripsi                                                          X 

9 Ujian skripsi                                                               X 

10 Perbaikan                                                                X  X 

11 Penggandaan 

skripsi 
                                                                                     X  X  X 

 



   I. Rencana Sistematis Lampiran Penelitian 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan  manfaat penelitian. 

 

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 

Pada Bab ini berisikan penguraian dari pengertian, defenisi konsep dan teori-teori yang 

menyangkut daftar pustaka, kerangka piker, konsep operasional, operasional variabel 

serta teknik pengukuran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini berisikanntentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi 

sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data,teknik analisa data, jadwal dan 

waktu kegiatan penelitian. 

BAB IV DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau pengambaran umum tentang situasi dan 

kondisi mengenai penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti. 

BAB VI PENUTUP 



Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis tentukan kemudian 

diberikan saran atas temuan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

DOKUMENTASI 

 


