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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk meringkas berbagai situasi , kondisi ataupun fenomena 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya mengangkat realitas itu ke permukaan sebagai ciri, tanda karakter, atau 

gambaran tentang kondisi situasi fenomena tertentu. (Bungin, 2007: hlm 23) 

Metode penelitian deskriptif dianggap relavan karena karakteristik masalah 

yang unik dari realitas sosial yang ada di lapangan yang mewakili informasi atau 

data yang dianalisis, untuk mengembangkan teori mengenai permasalahan yang 

diteliti.  

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang lingkungan di sekitarnya. (Sudarwan, 2002: hlm 32-33). Penelitian ini 

membuka peluang bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalah ungkapan dan penuturan langsung dari masyarakat  Nagari Muaro yang 

mengetahui permasalahan dan masyarakat yang terlibat. 

Keuntungan yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah meningkatnya 

pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan 

kehidupannya di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat sebagai aturan 

dalam  melaksanakan kehidupan sosial. Penelitian kualitatif dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek penelitian pada saat 

penelitian diadakan atau dengan kata lain menginformasikan keadaan 
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sebagaimana adanya. Jadi penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini 

tidak mencari hubungan antara variabel, tetapi melihat suatu gejala yang ada di 

dalam kehidupan manusia, untuk mengungkap realitas sosial. (Sudarwan, 2002: 

hlm 32-33) 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Sugiyono (2010: hlm 390) Mengungkapkan bahwa subjek penelitian adalah 

sumber yang dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Partisipan yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling (sample berdasarkan tujuan) 

dimana peneliti menentukan informan yang relavan dengan masalah yang dikaji. 

Informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pada masalah 

pernikahan sesuku yang terjadi. Diharapkan informan dapat membimbing peneliti 

untuk mengangkat fakta dan data dalam permasalah pernikahan sesuku di Nagari 

Muaro. Sehingga nantinya fakta dan data yang diperoleh dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian ini. 

Adapun kriteria untuk menjadi informan penelitian adalah : 

 Masyarakat asli dari Nagari Muaro (Lahir dan besar di Nagari Muaro) 

 Usia informan sudah dikategorikan dewasa (diatas 18 tahun) 

 Menjabat sebagai pemuka KAN (Kerapatan Adat Nagari) lebih dari satu 

periode (5 tahun) sehingga mengetahui dan memahami dengan jelas 

permasalah adat di Nagari Muaro dari dahulu hingga sekarang (untuk pemuka 

adat) 

 Telah melakukan pelanggaran adat istiadat di Nagari Muaro dengan 

melakukan pernikahan sesuku (untuk informan utama) 

 Mayarakat yang turut terlibat, mengerti dan memahami permasalahan 

pernikahan sesuku. 
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Berikut adalah daftar informan utama dalam penelitian ini adalah : 

Nomor Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Keterangan 

1 Capri  Laki-laki 57 tahun Masyarakat 

asal nagari 

Muaro 

2 Nurlela Perempuan 46 tahun Masyarakat 

asal nagari 

muaro 

3 Zulkarnain Laki-laki 41 tahun Masyarakat 

asal nagari 

muaro 

 

Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah : 

Nomor Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Keterangan 

1 Dt. M Khatib 

Bandaro 

Laki-laki 68 tahun Pemuka KAN 

Nagari Muaro 

2 H/E L/P 40/39 tahun Pasangan 

pernikahan 

sesuku 

3 A/R L/P 27/30 tahun Pasangan 

pernikahan 

sesuku 

4 A/R L/P 24/24 tahun Pasangan 

pernikahan 

sesuku 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan 

Minangkabau yaitu di Sumatra Barat. Pelarangan nikah sesuku yang ditetapkan 

oleh adat istiadat minangkabau dari dahulu kala hingga sekarang berlaku untuk 

seluruh masyarakat Minangkabau di wilayah Sumatra Barat. Walaupun adat 

istiadat Minangkabau berlaku sama untuk seluruh wilayah di Sumatra Barat, tetap 

saja ada perbedaan antara daerah satu dan yang lainnya, walaupun daerah tersebut 

masih berada dalam ranah Minangkabau. Sesuai dengan pepatah adat “Lain 

lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo, lain nagari lain pulo 



37 
 

Dwi Atika, 2017 
PERSEPSI MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP PERNIKAHAN SESUKU DI NAGARI MUARO 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

adatnyo”(Berlainan sungai berlainan ikannya,berlainan padang  berlainan 

belalangnya, berlainan nagari berlainan juga adatnya). Jadi tegasnya ketentuan 

adat berlaku hanya terbatas pada nagari tertentu, dan tidak berlaku bagi nagari 

lain. Ketentuan adat ini disebut juga dengan “adat salingka nagari “ (Adat 

didalam lingkar nagari, atau berbatas pada satu kawasan daerah nagari).(Navis, 

1986: hlm 210)   

Untuk membatasi kajian masalah dan fokus pada satu daerah, peneliti 

mengambil keputusan untuk melakukan penelitian di Nagari Muaro, Kabupaten 

Sijunjung, Sumatra Barat. Latar belakang dipilihnya Nagari Muaro sebagai tempat 

penelitian adalah : 

 Merupakan daerah asal peneliti sehingga memberikan kemudahan dan 

efisiensi waktu dalam pengenalan pada saat penelitian maupun dalam 

penggunaan bahasa 

 Terdapat beberapa kasus pernikahan sesuku di Nagari Muaro dan menjadi 

fenomena hangat di tengah masyarakat (Hasil wawancara dengan Capri, 

masyarakat Nagari Muaro pada ) 

 Hukum adat masih diutamakan dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat di Nagari Muaro (hasil pengamatan peneliti yang ikut terlibat 

pada beberapa upacara adat yang dilaksanakan) 

 Sanksi yang diberikan kepada tiap pasangan pernikahan sesuku berbeda 

antara satu dan lainnya sehingga memperkaya materi penelitian (Hasil 

wawancara dengan Capri, masyarakat Nagari Muaro pada ) 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian  instrumen adalah alat yg 

dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, 

alat-alat kedokteran, optik, dan kimia), perkakas, sarana penelitian (berupa 

seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan 

pengolahan. Sedangkan menurut Arikunto (2010: hlm 24), instrumen penelitian  
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adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.  

3.3.1 Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Dengan adanya pedoman wawancara dapat membantu peneliti untuk 

mengumpulkan data pada saat wawancara dan sesuai dengan informasi yang 

dibutuhkan. Pedoman wawancara dibuat sesuai dengan rumusan masalah pada 

penelitian ini. Pada saat wawancara berlangsung, pedoman wawancara dapat 

memberikan arah dan batasan sehingga hasil wawancara dapat 

dipertanggunjawabkan. 

Pedoman wawancara dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan 

informasi yang objektif dan mendalam. Pada pedoman wawancara penelitian 

penerimaan mayarakat terhadap pernikahan sesuku di Nagari Muaro terdapat 

beberapa pertanyaan inti dan akan berkembang sesuai dengan topik. 

3.3.2 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk memperoleh informasi dan dikaitkan 

dengan penelitian yang berlangsung. Pedoman observasi yang digunakan peneliti 

adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Muaro dan 

pelaku pernikahan sesuku. 

3.3.3 Studi Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan data 

yang disampaikan oeh informan. Data yang disampaikan danlam bentuk tulisan, 

gambar yang mendukung penelitian, atau dokumentasi selama penelitian. 

Dokumentasi ini menjadi data pendukung dan melengkapi data yang dibutuhkan 

pada penelitian ini. 

Teknik Pengumpulan 

data 

Aspek Penelitian Sumber Data 

Observasi (Pengamatan) Kegiatan sehari-hari 

pasangan pernikahan 
 Pasangan nikah 

sesuku 
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sesuku. Bagaimana 

interaksi dengan 

masyarakat 

 Masyarakat nagari 

muaro 

Wawancara mendalam 

(Depth Interview) 

Terkait dengan budaya 

Minangkabau, hukum 

adat instiadat, 

pelanggaran hukum adat 

yang terjadi, dan 

penerimaan masyarakat 

terhadap pasangan nikah 

sesuku 

 Pasangan 

pernikahan sesuku 

 Pemuka KAN 

(Kerapatan Adat 

Nagari) Muaro 

 Masyarakat 

Nagari Muaro 

Studi dokumentasi Kondisi masyarakat di 

Nagari Muaro 
 Pasangan nikah 

sesuku 

 Masyarakat 

Nagari Muaro 

Studi literatur Penelusuran data 

sekunder berupa jurnal, 

buku, dan penelitian 

terdahulu yang terkait 

 Buku 

 Jurnal 

 Laporan 

penelitian 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian (Nasution, 1964:hlm 34). Menurut Burhan (2007: hlm  108) 

prosedur ini merupakan satu strategi menentukan informan yang paling umum di 

dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi 

informan sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah 

penelitian. 

3.4.2 Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 

pihak sekitar narasumber dan sumber lainnya. Serta buku-buku literatur untuk 

mendukung data yang telah terkumpul dan untuk keperluan analisis. Tempat 

penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah : 
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 Perpustakaan pusat Universitas Pendidikan Indonesia 

 Perpustakaan pusat Universitas Andalas, Padang Sumatra Barat 

 Perpustakaan Daerah Kabupaten Sijunjung 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:hlm 225) bahwa 

pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

3.5.1 Observasi (Pengamatan) 

Menurut Burhan (2007: hlm 118) observasi adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta 

dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini 

sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian 

sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.Observasi 

dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipasi yaitu observasi yang 

dilakukan jika orang yang mengadakan observasi tidak ikut mengambil bagian 

dalam aktivitas masyarakat dan perikehidupan yang diobservasi. Observasi ini 

sangat berguna untuk mengecek antara realitas dengan jawaban 

responden/narasumber (Mantra,2004: hlm 83). Observasi dilakukan kepada 

masyarakat Nagari Muaro dan pelaku pernikahan sesuku. 

3.5.2 Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara yang digunakan wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.Untuk menghindari kehilangan 

informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat 

perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan 

atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas 

mengenai topik penelitian.Dengan teknik wawancara ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan para informan guna memperoleh hasil data yang dapa 

menunjang penelitian ini. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:hlm 240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, 

serta data dari Subjek utama dan subjek pendukung. Hasil penelitian dari 

observasi dan bukti berupa foto dapat menunjang keaslian dari penelitian. 

3.6 Teknik Penganalisisan Data 

3.6.1 Reduksi Data 

 Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya 

antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan 

mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang 

penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

3.6.2 Display data  

Display data untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Untuk 

memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan, maka dibuat matrik atau 

bagan. 
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3.6.3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek 

penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsepkonsep dasar dalam 

penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data 

dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut lebih tepat dan obyektif. 

3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian dikatakan valid jika penelitian kualitatif terdapat uji keabsahan 

data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Membercheck. Membercheck 

adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Tujuan membercheck adalah agar terdapat kesepakatan antara peneliti dengan 

pemberi data atau informan. Cara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

mendatangi kembali informan secara individual dan menceritakan kembali data 

hasil wawancara dan kesimpulan yang peneliti lakukan. Setelah pemberi data atau 

informan setuju dengan apa yang telahpeneliti tulis dan simpulkan, informan 

memberikan tanda tangan pada form yang telah peneliti sediakan. Dalam 

penelitian ini semua informan langsung menyetujui terhadap kesimpulan yang 

peneliti lakukan, karena sudah sesuai dengan wawancara yang dilakukan 

sebelumnya antara peneliti dengan informan. 
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3.8 Pertanyaan Penelitian 

No Kategori Kata Kunci Pertanyaan Hasil Yang 

Diharapkan 

1  Nagari Muaro 1. Bagaimana sejarah Nagari 

Muaro? 

2. Bagaimana kondisi 

Geogafis dan topologi 

Nagari Muaro? 

3. Bagaimana pendidikan 

masyarakat di Nagari 

Muaro? 

4. Bagaimana Agama yang 

berkembang? 

5. Bagaimana mata 

pencaharian penduduk? 

6. Bagaimana struktur adat 

dan pusaka Nagari Muaro? 

 

Penjelasan mengenai 

budaya di Nagari 

Muaro 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Pernikahan Sesuku 

di Nagari Muaro 

 

 

 

 

 

 

7. Bagaimana pernikahan 

sesuku di Nagari Muaro? 

8. Latar belakang dilarangnya 

pernikahan sesuku 

9. Bagaimana Sanksi yang 

diterapkan? 

10. Bagaimana status pelaku 

setelah melakukan 

pelanggaran? 

Penjelasan mengenai 

pernikahan sesuku di 

Nagari Muaro 

   11. Mengetahui darimana 

adanya kasus  pernikahan 

sesuku 

12. Apakah kasus ini cukup 

menarik perhatian anda? 

13. Bagaimana menurut anda 

kasus ini? 

14. Apakah termasuk jenis 

kebutuhan untuk 

mengetahui kasus ini? 

15. Diluar hukum adat, apakah 

anda setuju dengan larangan 

nikah sesuku? 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis Persepsi  16. Apakah menurut anda hal 

ini masuk perilaku 

penyimpangan? 

17. Jika berada di posisi pelaku, 

apa yang akan anda 

lakukan? 

Persepsi masyarakat 

nagari Muaro 

 

 

 

 

 

 

 

 Sikap Jenis sikap 

 

18. Apakah anda bersikap baik 

kepada pelaku sebelum ia 

melakukan pelanggaran? 

19. Bagaimana sikap anda 

kepada pelaku setelah ia 

melakukan pelanggaran? 

20. Bagaimana sikap yang 

layak diperoleh oleh 

pelaku? 

21. Apakah anda mendukung 

tetap memaksakan untuk 

menikah bagi si pelaku 

walaupun hal tersebut 

merupakan suatu 

pelanggaran? 

Sikap masyarakat 

Nagari Muaro 

 


