BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Suatu proses
pemecahan masalah dengan menggunakan objek penelitian yang jelas dan
lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisa agar lebih
menarik suatu kesimpulan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan didesa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 3 bulan,
yaitu dari bulan Desember 2017 sampai februari tahun 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah “kualitatif” dengan menggunakan data
primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui
hasil wawancara dan informan, dimana pegawai kantor desa Suligi
dijadikan key informan.
2. Data Sekunder
Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti
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literatur, jurnal ilmiah, Koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan
penelitian ini.
Penulis mengambil data dari kantor desa Suligi Kecamatan Pendalian
IV Koto,dan berbagai sumber yang memiliki data tentang pembangunan desa
Suligi.

3.4 Informan Penelitian
Informan adalah orang dari lokasi yang dianggap paling mengetahui
dan bersedia untuk dijadikan narasumber, bersedia bekerjasama, mau diajak
berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada
peneliti, sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang
suatu masalah (Kasiram,2010).
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kategori informan yakni sebagai
informan kunci (key Informan) dan sebagai informan pelengkap. Adapun
yang menjadi informan dalam penelitian adalah:
1. Informan Kunci
Informan kunci adalah orang atau narasumber yang paling
mengetahui

tentang

objek

penelitian.

Dalam

hal

ini

peneliti

mewawancarai beberapa key informan yaitu kepala desa dan ketua BPD
desa Suligi. key informan yang ditentukan dengan teknik sampling jenuh
yakni populasi relatif kecil, kurang dari 30 sampel atau penelitian yang
ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah
lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi
dijadikan sampel.
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2. Informan Pelengkap
Informan pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek
yang akan diteliti yaitu kaur desa dan masyarakat desa Suligi. teknik yang
diambil ialah Sampling incidental, mengambil sampel orang yang mudah
ditemui dan mengetahui hal mengenai kebijakan pembangunan desa
Suligi.
Tabel 3.1 Daftar Informan
NO

JABATAN
Pegawai
1
desa dan
pegawai BPD
Masyarakat

KATEGORI
Key Informan

POPULASI
14

SAMPEL
4

30

2

Informan
Pelengakap
Sumber: Data Olahan Tahun 2018
3.5 Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung
objek penelitian sehingga diperoleh data yang mencakup berbagai aspek
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara atau interview yaitu dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan terhadap informasi tentang permasalahan yang sehubungan
dengan penelitian tersebut.
3. Dokumtasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan fakta yang tersimpan
dalam bahan berbentuk dokumentasi surat, catatan,document pemerintah
yang berkaitan dengan penelitian.
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3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, istilah penelitian kualitatif
merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
penelitian ini mengunakan teknik analisis kualitatif

karena

memperoleh data kualitatif,data kualitatif adalah data yang berhubungan
dengan kualitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yakni
dengan melakukan wawancara secara mendalam, kemudian mendeskripsikan
bagaimana

kenyataan

pada

saat

melakukan

wawancara,

kemudian

membandingkan dengan data wawancara dari satu sumber kesumber lain dan
kemudian dapat menginterprestasikan data dan fakta yang ditemukan
dilapangan.

