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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada intinya adalah  logika. Metodologi adalah suatu 

keseluruhan lan dasan nilai-nilai yang (menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-

asumsi, etika, moral yang menjadi aturan-aturan standar yang dipergunakan untuk 

menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian, didalamnya termasuk kriteria 

untuk menilai kuantitas hasil penelitian (Baley,1987). 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang menggambarkan keadaan subjek dan objek, bagi seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara 

mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang 

ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan 

yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. (Rian Nugroho, 2013). 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data tidak menggunakan angket 

melainkan menggunakan teknik wawancara secara mendalam pada informan 

penelitian, observasi, dan dokumentasi. (Husaini, 2011:79). 

3.2 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode snowball sampling. 

Metode snowball sampling merupakan metode penentuan sampel yang pertama-

tama dipilih satu atau dua orang yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain 
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yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data. Adapun yang menjadi 

informan peneltian adalah Kepala Desa, Staf Desa, BPD dan masyarakat. 

 Tabel 3.1   

Informan Penelitian 

NO Nama Informan Jabatan 

1.  Syafrizal Kepala Desa 

2.  As’ari Sekertaris Desa 

3.   Emdas Bermawi Kaur Pemerintahan 

4.  Toha Abdul Kohar Kaur Pembangunan 

5.  M. Idris Kaur Keuangan 

6.  Suroso Masyarakat 

7.  Hendra Masyarakat 

  Sumber : Data Olahan 2017 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan  pada Juli sampai September, dan penelitian ini 

dilakukan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Letak 

Desa Koto Ranah ini yang jauh dari Kabupaten sehingga Desa Koto Ranah kurang 

mendapatkan perhatian dari pemeritah, serta pembangunan di desa ini masih perlu 

diperhatikan. Dimana pembangunan yang sudah ada tetapi tidak bisa 

dimanfaatkan. Hal ini , membuat ketertarikan bagi penulis untuk meneliti di Desa 

Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian. Data primer ini diperoleh dari informan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, pencatatannya melalui wawancara, serta pengamatan 

merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data 
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primer ini adalah data dari hasil wawancara dan observasi langsung mengenai 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Koto Ranah 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang diolah, seperti data yang telah 

dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar dan literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian seperti laporan seperti laporan staf desa Koto Ranah yang 

mencakup pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten 

Rokan Hulu, Profil Desa, serta RPJMDes. 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali  untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.  

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informan dilakukan  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. 
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Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang kita harapkan. sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri 

situasi yang diteliti. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang 

mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek 

penelitian. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

2. Sekertaris Desa Koto Ranah Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

3. Pegawai Kantor Desa Koto Ranah Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

4. Masyarakat  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolog, 2012:131). Observasi 

berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan merincikan gejala yang terjadi, 

kemudian mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh 

data yang diperlukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset dengan seseorang, yang 

berharap mendapatkan informasi dan informasi seseorang yang diasumsikan 
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mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000:111). 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip 

atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperincikan dengan cara 

melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar. 

3.7   Metode Analisis 

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 pernyataan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. 

Dalam penelitian  ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, dimana dengan teknik pengumpulan data teknik triangulasi. Triangulasi 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Proses dalam analisis 

deskriptif kualitatif yaitu data penelitiannya diambil dari hasil wawancara, desain 

penelitiannya bersifat terbuka, proses yang lebih penting dari hasil yang diperoleh, 

kemudian analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul. 


