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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan 

atau memperoleh data yang diperlukan (Soehartono, 2000: 9). Oleh karena itu 

untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini diperlukan adanya 

metode sebagaimana yang tercantum di bawah ini: 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 

dengan mengambil desa  Bente Kec. Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 

dijadikan sampel.  

Dengan pertimbangan dan alasan desa tersebut relatif tertinggal dari 

segi pembangunan fisik dibandingkan dengan desa lain yang ada di 

Kecamatan Mandah dan pelaksanaan pembangunannya belum berjalan dengan 

baik. Penelitian ini dilakukan selama  Enam bulan terhitung November 2017 – 

April 2018.  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data.     

1) Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

kualitatif 

Data kualitatif, yaitu data yang disajukan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian 

ini adalah gambaran umum  penelitian meliputi sejarah singkat berdirinya, 
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letaknya luas wilayah, keadaan penduduk, pekerjaan masyarakat, agama 

dan suku, pendidikan  dan struktur organisasi. 

2) Sumber Data 

Yang dimaksud dengsn sumber data dalam penelitian adalah 

subyek darimana data diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan 

sumberdata yaitu : 

a. Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari 

informan atau sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara pada masing-masing 

informan. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung 

dalam penelitian ini, data ini  diperoleh dari observasi riset dan hasil 

dokumentasi. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, 

yaitu 

a. Wawancara (Interview).  

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang 

dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.  
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b. Observasi.  

Yaitu cara pendekatan dengan pengamatan langsung pada lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan Wawancara 

mendalam secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat didalam 

penelitian. Informasi dipilih berdasarkan orang-orang yang ahli dan mengerti 

tentang penomena dan permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini 

informan dianggap mengerti tentang permasalahan tersebut yaitu kepala desa, 

sekretaris desa, kaur pembangunan, BPD, kepala dusun serta tokoh 

masyarakat desa Bente kecamatan Mandah kabupaten Indragiri Hilir. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

NO INFORMAN PENELITIAN JUMLAH 

1 Kepala Desa Bente 1 orang 

2 Sekretaris Desa Bente 1 orang 

3 BPD Desa bente 1 orang  

4 Kaur Pembengunan Desa Bente                 1 orang 

5 Kepala Dusun  1 orang 

6 Tokoh Masyarakat Desa Bente                 7 orang 

Jumlah 12 orang  

     Sumber : Data olahan lapangan 2017 

3.5 Teknik Analisa Data 

Setelah data dan semua bahan-bahan yang mendukung yang diperoleh 

dan terkumpul melalui penelitian dilapangan. Penulis memisahkan dan 

mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk 

tabel frekuensi dan presentase dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan 



 42 

penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu 

memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, 

kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta 

kemudian diambil suatu kesimpulan. 


