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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Walinagari Sontang Cubadak

Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Padaman Provinsi Sumatera Barat pada

bulan Desember 2017

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian

secara jelas dan lebih mendetail kompherensif serta untuk menarik generalisasi

yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi

keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala

atau kenyataan sosial. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu primer dan data

sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperolah dari responden melalui kegiatan

penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data-data

yang lengkap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, informasi

yang diberikan langsung dari informasi melalui wawancara yang

bertkaitan langsung dengan permasalahn yang diteliti.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan

laporan, dokumentasi, informasi yang sudah dipublikasikan , peraturan

perundang-undangan , atau penjelasan tentang masalah yang diteliti.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik dari sumber

objek penelitian. Metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gelaja-

gejalan yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara observasi langsung pada proses pengangkatan calon perangkat

nagari, yakni peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat sehingga

interkasi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan

melakukan observasi peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan

menggantikan menjadi dokumen tertulis untuk memberikan gambaran

secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang diterbitkan oleh

lembaga-lembaga yang menjadi obejek penelitian, baik berupa prosedur,

peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta foto ataupun

dokumen.

3. Wawancara

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan responden yang telah

ditentukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait.

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan

jawaban atas pertanyaan tersebut.
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3.4 Sabjek Penelitian

Key informan adalah informasi kunci yang merupakan orang-orang yang

mempunyai kuasa dan fungsi utama dalam menjalankan organisasi dan orang-

orang memahami sepenuhnya seluk-beluk persoalan seluruh proses yang

dijalnakan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Maka dengan kata lain

orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya orang yang dapat

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Dalam penentuan informan peneliti mengugunakan 2 cara yaitu teknik

sampling purposive dan snow ball . sampling purposive yaitu suatu teknik yang

digunakan dengan cara sengaja atau merujuk langsung pada orang yang dianggap

dapat mewakili karakteristik-karakteristik objek yang akan diteliti. Sedangkan

snowball sampling adalah tekinik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya

kecil, kemudian membesar. ( Sugiono, 2011:96-97).

Adapun sumber data atau informan diambil dari unsur pemerintah nagari,

calon perangkat nagari, danmasyarakat setempat sebanyak 8 orang yaitu sebagai

berikut:

1. Tim panitia seleksi 2 orang

2. Camat Padang Gelugur 1 orang

3. Pengawas tim panitia seleksi 1 orang

4. WaliNagari Sontang Cubadak 1 orang

5. Masyarakat setempat 3 orang

3.5 Analisa Data
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Dalam pelitian ini peneliti menganalisis menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Dengan data yang ada akan dijelaskan dan dideskripsikan sesuai dengan

metode yang dipakai oleh peneliti, yang mana mendeskripsikan data dan

menjelaskan data atau kejadian dengan argumentasi-argumentasi penjelasan

secara kualitatif dalam bentuk hasil yang relevan dan diambil kesimpulan dan

saran berdasarkan penelitian lapangan mengenai asas transparansi dalam

pengangkatan perangkat nagari dan faktor penghambat pelaksanaan asas

transparansi.


