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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Menurut Abu achmadi 

(2010) penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, ia juga bersifat koperatif dan 

koleratif. Penelitian deskriptif banyak membantu dalam penelitian yang bersifat 

longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan 

masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi.  

3.2 Sumber Data 

  Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber 

data, yaitu data primer dan data sekunder  

1. Data Primer  

 Data yang langsung diperoleh dari sumber dari data pertama dari lokasi 

penelitian atau objek penelitian yaitu yang berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. 

Mengenai data yang akan diperoleh oleh peneliti, yaitu : 

1. Data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
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2. Lokasi Penelitian 

3. Buku-buku dan jurnal 

4. Berita dari media 

5. Data sekunder lainnya yang diperlukan oleh peneliti 

3.3 Subjek Penelitian 

a. Key Informan 

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan 

bahwa,”Key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada 

cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar 

meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut.” 

Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu 

dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang 

bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan. Sehingga 

key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi 

informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai Subjek/objek 

penelitian. Jadi sampel adalah sebagian jumlah dari karakteristik yang dimilki 

oleh populasi , didalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh 

populasi dalam penelitian ini, dikarenakan dengan sedikitnya jumlah populasi 

maka dijadikanlah populasi tersebut sebagai sampel didalam penelitian ini. 
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 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

purposive sampling, dimana teknik penarikan sampel yang di lakuka nuntuk 

tujuan tertentu saja. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :  

a. Kabid Perekonomian dan pertanian badan perencanaan dan pembangunan 

daerah. 

b. Lurah Kecamatan Tampan 

c. Ketua Rukun Warga 

d. Masyarakat 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan dengan sumber data maka teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Observasi  

  Proses pengumpulan data dengan teknik menganalisis secara langsung 

gejala-gejala yang terjadi pada lokasi penelitian penulis atau yang menjadi objek 

penelitian. 

2. Wawancara 

 Pada teknik ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara dan yang di 

wawancarai, yang dimana diwawancarai ini memberikan jawaban atas apa yang 

ditanyakan oleh pewawancara. 
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3. Dokumentasi  

 Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang berbentuk foto yang 

merupakan bukti dari wawancara dan dokumentasi foto penelitian. Dokumentasi 

adalah pengumpulan, pemilihan dan pengelolahan data yang berupa bukti yang 

dapat dijadikan informasi. 

3.5 Teknik Analisa 

 Untuk menganalisa data yang diperoleh maka peneliti menggunakan 

analisa data deskriptif kualitatif yang dimana dalam hal ini lebih mengutamakan 

pengungkapan dalam bentuk pernyataan melalui keterangan yang telah diperoleh. 


