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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, lokasi penelitian adalah Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun 

waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 s/d Februari 2018.  

1.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2016: 11) jenis penelitian yang digunakan deskriptif 

yaitu 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. Jadi, penelitian 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016: 14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar.  

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016: 156) yang peneliti 

perlukan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Data Perimer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari pegawai kantor Desa 

Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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1.2.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016: 156), data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat 

dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat orang 

lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta 

dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti  penelitian 

ini benar dilakukan. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-

bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, 

maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan obyektif (sesuai 

dengan kenyataan). 

1.3.1 Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2006: 166), metode observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan 

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sungai Cina, peneliti mengamati 

secara langsung objek yang diteliti, dan mengamati secara langsung 

fenomena yang terjadi, dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah Aparatur pemerintah Desa Sungai Cina serta masyarakat guna 
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untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti tahun 2016. Dimana penulis turun langsung kelapangan untuk 

melihat fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala yang terjadi. 

1.3.2 Wawancara 

Prasetya Irawan (2004:64), wawancara adalah metode penelitian 

yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan Key Informant. 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Menurut Sugiyono (2016: 160) wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam penelitian ini yang peneliti wawancarai yaitu masyarakat 

Desa Sungai Cina, aparatur Pemerintahan Desa Sungai Cina, guna 

mendapatkan jawaban secara mendalam terkait penelitian analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 

Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti tahun 2016. 
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1.3.3 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 158), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam 

tentang suatu masalah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling 

dimana peneliti memilih Informan yang paling mengetahui bagaimana 

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Cina dan apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.1 
Informant Penelitian 

 
No Informan Jumlah 

1 Kepala Desa Sungai Cina 1 orang  

2 Sekretaris Desa Sungai Cina 1 orang 

3 Bendahara Desa Sungai Cina 1 orang 

4 Badan Permusyawaratan Desa 2 orang 

5  Kaur pembangunan 1 orang 

6 Kaur Pemerintahan 1 orang 

7 Kepala Dusun Desa Sungai Cina 2 orang 

8 Masyarakat  12 orang 

Jumlah 21 Orang 
Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

3.5 Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2014: 60) Analisis data merupakan proses untuk 

mengelompokkan pengurutan  data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016, peneliti menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran 

mengenai situasi dan kejadian-kejadian. 

Analisis deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian, setelah data terkumpul dilakukan 
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pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasikannya kemudian 

proses analisa dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. 

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini 

adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:  

1. Reduksi Data  

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan 

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan 

sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Eduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa 

adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal 

tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha 
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menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan 

keadaan yang terdapat pada objek penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan 

permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang 

sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari 

beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka 

pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan 

tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


