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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain.(Sugiyono 2011:11). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan  Hulu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Alasan 

penulis lokasi ini adalah karena penulis masih melihat adanya 

permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sukadamai 

Kecamatan Ujungbatu. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui responden 

penelitian yang merupakan sumber informasi utama dalam 

penelitian ini melalui wawancara dan observasi. 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung, akan tetapi melalui dokumen-dokumen, buku-buku, 

dan hasil penelitian lainnya. Data yang diperoleh adalah: 

a. Data kondisi geografis, 

b. Data jumlah penduduk, serta 

c. Pertaturan-peraturan. 

3.4 Subjek Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong 2000: 97) Pada penelitian ini yang menjadi Informan penelitian 

yakni: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Subjek Penelitian Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Kaur Pembangunan 1 

3 Ketua BPD 1 

4 Ketua LPMD 1 

5 Ketua Pemuda 1 

6 Masyarakat  7 

 Jumlah 12 

 Sumber: Kantor Desa Sukadamai 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan atau Observation 

Dalam penelitian ini penulissecara langsung mengamati 

pembangunan yang terdapat di Desa Sukadamai Kecamatan 

ujungbatu, serta mengamati kondisi yang terdapat di Desa 

Sukadamai. 

2. Wawancara atau interview 

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan 

komunikasi secara langsung dengan responden mengenai hal-hal 

yang diperlukan dalam penelitian ini.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan-catatan yang ada sebagai 

bahan informasi yang menduung terhadap pemelitian. Teknik ini 

digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode 

ini menggunakan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau dari 

perkataan yang telah diamati.Selanjutnya jika data penelitian yang 

dibtuhkan sudah terkumpul, peneliti dapat menganalisis dengan 

menggunakan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini.Maka dari situlah mendapatkan hasil yang akurat. 

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) 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. 3 

teknik analisa data tersebut yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data 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 data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks 



 
 

35 

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 mengambil tindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


