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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Bentuk penelitian ini adalah kualitatif kerena penelitian ini bertujuan 

untuk melihat fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian 

dan Pengembangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi apakah sesuai 

dengan fungsinya. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan skala pengukuran, mengembangkan kenyataan, realita yang 

ada di lapangan dengan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang ada 

kaitannya dengan penelitian, dengan tujuan bahwa data dan informasi yang 

akan dikumpulkan melalui survey tersebut, akan dijadikan acuan untuk 

menggambarkan indikator penelitian. Oleh karena itu penelitian ini 

dikategorikan dalam tipe kualitatif. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Peneliti yang dilakukan oleh penulis ini dilaksanakan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

(BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kuantan Singingi. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer  

  Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan 

penyebaran angket dengan responden tentang pendapat atau tanggapan yang 

terkait dengan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian 

dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)dalam perencanaan pembangunan 

di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data Sekunder  

 Yaitu data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya sejarah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

(BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kuantan Singingi, keadaan dan struktur 

organisasi tugas pokok dan fungsi bagian perencanaan pada Bappedalitbang 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.4 Subjek Penelitaan 

 Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikam 

oleh penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab 
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dalam wawancara kepada penulis. Sedangkan yang menjadi informan pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah : 

 Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Jabatan Informan 

1. Sekretarias 1 

2. Bidang Perencanaan dan Pendanaan 1 

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 

4. Bidang Data dan Pelaporan 1 

5. Bidang Perencanaan  Pengendalian  

dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

1 

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1 

7. Bidang  Perencanaan dan Program  1 

8. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1 

9. Bidang Umum dan Kepegawaian 1 

Jumlah 9 

      Sumber : Data olahan peneliti tahun 2017 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui : 

1. Interview (wawancara)  

  Yakni dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden, sifat wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 
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 Menurut miles dan huberman, dalam silalahi terdapat tiga teknik 

analisa data kualitatif yaitu reduksi data,penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian 

berlangsung,bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. ReduksiData 

Reduksi merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif.reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitataif berupa teks naratif 

(bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk  tindakan. 
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1. Observasi 

 Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 

dengan penelitian, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian 

dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlaku.Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan. 

3.6 Analisis Data 

  Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-

data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian hasilnya 

disajikan dalam bentuk table dan diuraikan secara deskriptif analitik yaitu 

suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terprinci 

berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dan didasarkan persentase dari indikator dikaitkan dengan teori-

teori yang ada dan berdasarkan variabel penelitian. 

 

 

 


