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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1  Tipe/Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian 

secara jelas dan lebih mendetail konfrehensif serta untuk menarik generalisasi 

yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

  Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan 

suatu gejala atau kenyataan sosial. 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

  Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan september 2017 pada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan melakukan survey atau turun lapangan 

secara langsung. 

 Alasan peneliti memilih meneliti ini yaitu karena  peneliti melihat bahwa 

BPD ini dalam penerapannya atau implementasinya masih belum jelas dalam 

masyarakat serta apa sebenarnya peran BPD di dalam desa. Untuk itu penulis 

tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-

benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau 

hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementsi yang hanya digunakan 

sebagai alat pembenaran oleh pemerintah 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data 

kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat bukan angka. Data kualitatif 

didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data seperti analisis dokumen, 

wawamcara, diskusi terfokus. Dan bentuk lain dari data kualitatif adalah foto yang 

didapat melalui pemotretan atau rekaman video. 

3.3.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

 Merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti 

dengan cara langsung dari sumber, responden atau informan penelitian. 

b. Data Sekunder 

  Merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari 

semua sumber yang sudah ada dengan melalui perantara yaitu berupa 

dokumen, arsip, atau informasi tentang masalah penelitian. 

3.4 Informan Penelitian/Subjek Penelitian 

  Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu strategi jika 

seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus 

yang dipilih tanpa membutuhkan untuk menggeneralisasi kepada semua kasus 

yang sama. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk meningkatkan 

informasi yang diperoleh dari sample yang sedikit. Sampling bertujuan 

membutuhkan informasi yang diperoleh dalam fase penghimpunan data awal 
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mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih. Peneliti pada 

mulanya menelusuri informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau 

peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-

sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-

sampel ini dapat dipilih karena merekalah yang mempunyai pengetahuan banyak 

dan informatif mengenai fenomena yang sedang diteliti (Komarudin, 2005). 

  Berdasarkan sample bertujuan ini peneliti telah menentukan siapa saja 

yang menjadi sumber informasi mengenai penelitian yang terkait, dari informan 

tersebut peneliti dapat menyimpulkan serta mendapatkan informasi-informasi 

mengenai peran BPD di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean. Adapun 

informan tersebut yaitu terdiri dari semua anggota BPD yang terdiri dari 5 orang, 

5 orang dari Tokoh Masyarakat, dan semua anggota LPM  yang terdiri dari 5 

orang, jadi jumlah semua informan yaitu terdiri dari 15 orang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Wawancara, yaitu yang dilakukan melaui responden seperti, 

amggota BPD dan masyarakat setempat. 

b. Observasi, merupakan penelitian dengan cara mencatat secara 

sistematis terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian. 

c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan 

kepada catatan–catatan yang terdokumentasi dan dinilai berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitaif, artinya 

teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek 

penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian 

secara mendalam dan konfrehensif serta menghubungkan dengan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian, kemudian diambil kesimpulan dan saran sesuai 

dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. 


