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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Pertimbangan 

pemilihan lokasi penelitian adalah : 

1. Memiliki unsur kebudayaan yang dipengaruhi oleh masyarakat Hindu yang 

berkembang di Desa Mataram Jaya 

2. Pengaruh masyarakat Hindu terhadap perkembangan sosial Desa Mataram 

Jaya 

B. Bentuk dan Strategi Penellitian 

1. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian  yang menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif  yaitu usaha untuk mendeskripsikan 

suatu karya penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah yang 

berdasarkan pada teori–teori yang berkembang dalam masyarakat dengan 

menggunakan gambaran  secara sistematis, faktual mengenai fakta – fakta, 

serta hubungan dengan fonomena yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih 

mengutamakan kualitas data, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya 

banyak menggunakan wawancara yang berkesinambungan dan observasi 

langsung. Peneliti bermaksud menggambarkan atau menguraikan tentang 

pengaruh perkembangan kebudayaan Hindu. 
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2. Strategi Penelitian 

Penelitian ini sendiri dilakukan langsung ke lokasi penelitian dengan 

melakukan pengamatan langsung dan wawancara. 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa hasil (informan) 

seperti pemuka adat, kepala adat serta orang–orang tua yang mengetahui dan 

mengalami langsung proses berlangsungnya perkembangan kebudayaan Hindu di 

desa Mataram Jaya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka digunakan 

beberapa  teknik yaitu : 

1. Wawancara 

Teknik wawancara kepada informan dengan mengajukan pertanyaan 

dan melakukan tanya jawab secara terbuka, lisan dan dapat di dengar secara 

langsung . 

Wawancara harus dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu yang 

singkat dan memperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas dan 

terarah agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya  

(Arikunto, 1998:129).  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan 

garis besar tentang hal yang akan diteliti. Pertanyaan itu secara khusus 

ditujukan kepada informan penelitian, yakni pemimpin Adat, serta 
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masyarakat yang merupakan saksi dari berkembannya kebudayaan Hindu. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengungkapkan bagaimana proses masuk dan berkembangnya kebudayaan 

Hindu serta pengaruhnya bagi kehidupan agama di Desa Mataram Jaya 

Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik wawancara 

adalah: 

a. Menentukan lokasi. 

b. Menentukan informan yang akan dijadikan sebagi sumber 

informasi. 

c. Menentukan waktu wawancara. 

d. Membuat daftar pertanyaan wawancara, yang memuat hal-hal yang 

perlu ditanyakan kepada sumber/ informan.. 

2. Observasi Langsung 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dangan 

mengadakan pengamatan secara langsung di desa Mataram Jaya. Adapun 

hal-hal yang perlu diamati dalam observasi tersebut adalah : 

a) Tempat Ibadah  

b) Benda- benda yang dihasilkan dari kebudayaan Hindu 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang diperoleh pada penelitian ini berupa foto – 

foto yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu pengambilan gambar 

(foto) saat kegiatan penelitian dan arsip yang ada di desa Mataram Jaya. 
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Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah foto, karena foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

dalam penelitian – penelitian kualitatif, serta merupakan sumber data yang 

stabil dan akurat. Proses dokumentasi dilakukan pada waktu pengumpulan 

data, yang diantaranya dilakukan dengan cara menanyakan kepada 

pemimpin adat, kepala adat setempat, dan orang – orang yang tahu tentang 

perkembang kebudayaan Hindu di Desa Mataram Jaya. 

4. Studi Kepustakaan 

Bahan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep 

mengenai kebudayaan Hindu-Budha dan hal-hal yang relavan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengumpulan data. Pengolahan data yang berhubungan dengan sejarah 

masuk dan berkembangnya kebudayaan hindu-budha yang diceritakan 

kembali oleh informan diolah dan dianalisa sehingga dapat gambaran yang 

lebih konkrit dan jelas mengenai perkembangan kebudayaan Hindu di Desa 

Mataram Jaya. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

Sejarah Masuknya Masyarakat Hindu di Desa Mataram Jaya 

Gambaran Umun Kodisi Desa 

Kehidupan Masyarakat dan Kebudayaan Hindu  

di Desa Mataram Jaya 


