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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah 

sehingga di dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang 

dijadikan landasan untuk memperoleh data-data yang obyektif, lengkap dan 

dapat dipertanggung jawabkan sekaligus merupakan sarana yang sangat 

penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. Usman dan Akbar ( 2011: 

41) mendefinisikan metode sebagai “suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis”. 

Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk 

memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan untuk memperoleh 

data yang obyektif dan valid. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi atau 

situasi berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian deskriptif disini, berusaha 

untuk menggambarkan fenomena mengenai permasalahan yang menghambat 

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu kota di Desa Tasik 

Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Pemilihan 

lokasi penelitian  di wilayah Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang 

Muandau Kabupaten Bengkalis dikarenakan Pilkades di desa ini mengalami 

pemungutan suara ulang. Selain itu peneliti berdomisili di wilayah studi kasus 

terjadi sehingga memudahkan dalam penelitian. Dalam pelaksanaan 

penelitian dimulai pada bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertama (informan secara langsung) atau dengan kata lain 

perolehan data melalui kegiatan penulis secara langsung kelokasi 

penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder, adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada 

Kantor Kepala Desa Tasik Serai Barat. Data yang diperoleh diantaranya 

Data Pemilih Tetap (DPT), data kepanitiaan pilkades, data hasil 

rekapitulasi suara, dan jadwal proses pemilihan Kepala Desa. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan 

terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi. Ini berarti data 

diperoleh dengan cara memandang, melihat, dan mengamati obyek sehingga 

dengan itu peneliti memperoleh pengetahuan apa yang di lakukan. 

Observasi yang dimaksud ialah pengamatan proses pemilihan Kepala 

Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, 

dimulai dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan 

tahap penetapan. 

b. Wawancara atau interview 

Yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan 

langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

valid baik menggunakan alat perekam maupun mengguanakan alat pencatat. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis 

bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-

acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian. 
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3.5 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan kekayaan 

aset desa. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabilitiy, 

yaitu dengan cara purposive sampling. Seperti yang di kemukakan oleh 

Sugiyono (2016:85) bahwa, Teknik purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan. Untuk jelasnya mengenai informan yang diambil dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian Pemilihan Kepala Desa Tasik 

Serai Barat Kecamatan Talang Muandau  

No. Nama Umur Pekerjaan/ Jabatan 

1 Kamsah  46 Tahun Ketua BPD  

2 Las Al Fauzi. B,SH 32 Tahun Ketua Panitia Pilkades 

3 Parlinggoman  50 Tahun Anggota BPD 

4 Ruslan. J 43 Tahun Calon Kepala Desa 

5 Ardi Suprianto, S.IP 28 Tahun Calon Kepala Desa 

6 Rusli Irsat 42 Tahun Ketua KPPS 

7 Ramli 46 Tahun Masyarakat 

8 Toni 41 Tahun Masyarakat 

9 Wito 51 Tahun Masyarakat 

10 Salim. S 52 Tahun Masyarakat 

JUMLAH 10 Orang 

Sumber : Data Olahan Penulis 2018 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini 

menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang 

tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk 

suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. 

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat 

fenemologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami 

arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi–

situasi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


