BAB III
METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk menjawab
permasalahan permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan
penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan
penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara proporsional
metode yang digunakan.
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan singingi. Pemilihan lokasi ini ditetapkan berdasarkan
pertimbangan karena peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung
Medan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dikarenakan ada faktor-faktor
dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa.Artinya

setiap

desa

harus

menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk didalamnya terdapat
persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Waktu penelitian ini
dilakukan pada bulan Februari sampai bulat Maret 2019

3.2

Dasar dan Jenis Penelitian
Dasar penelitian adalah observasi mendalam yaitu metode pengumpulan

data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan
fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan
terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan
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untuk menganalisa dan menggambarkan secara detail tentang indicator-indikator
dari variabel penelitian yaitu variabel kinerja.Dalam penelitian ini bertujuan
memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan
permusyawaratan desa di desa tanjung medan. Khusus untuk penelitian ini objek
penelitian yang akan dideskripsikan adalah mengenai Bagaimana Pelaksanaan
Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan singingi.

3.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian

iniadalah:
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih
berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperolehmelalui:
a. Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti.
b. Interview atau wawancara secara mendalam mengenai penelitian yang
dimaksud, dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Data sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui :
a. Majalah, catatan perkuliahan dan penelusuran data online, dengan
pencarian data melalui fasilitas internet.
b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau dafta rnventaris yang
diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.
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3.4

Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian ini adalah beberapa perangkat Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa, dengan metode Purposive Sampling maka di pilih
informan yang merupakan pimpinan dari setiap perangkat kerja yang menyangkut
perolehan data dalam penelitian ini, Adapun informan yang akan di teliti adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian
Nomor
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9

3.5

Informan

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3

Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur Pembangunan
Ketua BPD
Wakil BPD
Sekretaris BPD
Anggota BPD
Kepala dusun
Tokoh Masyarakat
Masyarakat

Analisis Data
Dalam

menganalisis

data

yang

diperoleh,

peneliti

akan

menggunakanteknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh
akandianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis.
Teknikini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan
data-datayang diperoleh.Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan
maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasilpenelitian
menjadi sebuah kesimpulan.

