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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor kepenghuluan dan desa sintong 

pusaka kec. Tanah putih. Kab Rokan Hilir. Alasan pemilihan lokasi penelitian 

karena Kantor Kepenghuluan Sintong Pusaka merupakan Objek Vital dan semua 

sumber penelitian ada di kantor kepenghuluan sintong pusaka, kemudian penelitian 

ini dimulai / dilakukan pada Bulan November sampai dengan Januari.  

3.2 Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data berdasarkan keadaan yang nyata. Peneliti menggunakan metode deskriptif. 

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau 

suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan 

antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 2008:35). Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bagaimana masyarakat 

ikut serta dalam memberdayakan dan memanfaatkan Alokasi Dana Desa di desa 

sintong serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah 

verifikasi tersebut. Metode penelitian deskriptif menurut Bagong Suyanto dalam 

buku Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, metode penelitian 

deskriptif adalah: “Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau 

obek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan 
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kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa 

pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci” (Suyanto, 

2005:17-18). Dalam penelitian ini teknik pengambilan data tidak menggunakan 

angket melainkan menggunakan teknik wawancara secara mendalam pada informan 

penelitian, obserpasi, dan dokumentasi ( Husaini  Usman, 2011: 79 ). 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data  

a. Primer  

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya 

dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan 

(Rosady, 2003:132). Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya 

adalah hasil wawancara penulis dengan informan kunci, kemudian hasil 

observasi dan dokumen-dokumen yang berada di Kantor Kepenghuluan 

Sintong Pusaka. 

b. Skunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Rosady, 2003: 132). Dalam 

penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah arsip-arsip dan 

dokumen serta berita yang berhubungan dengan pariwisata yang diterbitkan 

diluar Kepenghuluan Sintong Pusaka. 
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3.3.2 Sumber Data 

a. Observasi  

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono ( 2013;145 ) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses biologis dan 

phisikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. 

b. Wawancara  

Wawancara (interview), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada responden yang berkaitan dengan penelitian (Subagyo, 

1999: 39). 

c. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono ( 2013:240 ) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan  ( life histories ), biologis peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  
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d. Studi Pustakas 

Penulis memperoleh data dengan studi literature dan sumber-sumber 

yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

cara sebagai berikut : 

3.4.1 Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 

melakukan pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung 

kelokasi penelitian; 

3.4.2 Wawancara dan interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti 

dengan cara menyakan langsung kepada piha terkait untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat 

perekam maupun menggunakan alat pencatat; 

3.4.3 Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. 

Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan hariaan, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentu 

karya seni misalnya gambar, patung, film, dan lain sebagainya. 

(Sugiyono, 2011 : 329-330). 
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3.5 Informan Kunci dan Informan Peneliti 

a. Informan kunci 

Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa 

yaitu Asari S.Pd, Sekretris Desa ini dijadikan informan kunci, karena Sekdes 

merupakan bawahan dari kepala desa tau kata lain bawahan dari Datuk Penghulu 

dan Sekdes lah yang mempunyai peranan penting dari mulai permohonan ADD, 

pencairan ADD hingga pengimpletasian ADD kedalam desa.  

b. Informan Pelengkap 

Yang menjadi informan pelengkap dalam penelitian ini adalah datuk penghulu 

1 orang Staf Humas/Perencanaan dan Program 1 orang, tokoh masyarakat 7 orang  

dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang 

diterbitkan di luar Kantor Penghulu Sintong Pusaka. Dalam memilih informan 

penulis menggunakan tehnik purposive dimana informan diambil dengan 

berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, karena berdasarkan posisi jabatan 

informan berkaitan secara langsung dengan penelitian ini (Subagyo, 1999: 31) 

3.1 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah 

kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan ( Verstehen ). Metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. ( Husaini 

Usman, 2011 : 78 ) 


