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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kulitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan agar data yang terkumpulkan lebih representative dan tepat guna, dan 

memberigambaran sejelasnya mungkin mengenai realitas sosial yang terjadi pada 

daerah yang menjadi objek penelitian. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar, mulai dari 1 September sampai dengan 2 November 2016 

adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penelitian melihat 

bahwa terdapat fenomena masalah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala 

Desa di Desa Batu Belah. 

3.3 Jenis dan Sumber data  

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki 

pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek 

informasi mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa Batu Belah Kecamatan 

Kampar, Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode Purposive Sampling 

dan Snowball, Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kondisi 

Politik disuatu derah, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli politik. 

Snowball Sampling adalah teknik penetuan sampel yang mula-mula jumlahnya 
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kecil kemudian membesar. Dalam penentuan sampel pertama dipilih satu atau dua 

orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka penelitian mencari orang lain yang dianggap lebih dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya begitu seterusnya 

sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci 

adalah orang yang mengetahui permasalahan tentang pelaksanaan tugas Kepala 

Desa Batu Belah yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Toko 

Masyarakat, dan seluruh Masyarakat yang ada didesa Batu Belah. 

3.4 Sumber Data 

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini akan 

diperoleh melalui informan pada situasi tertentu yang dipilih secara purposive 

dengan menetukan informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan pelaksanaan tugas 

Kepala Desa Batu Belah. 

2. Mereka yang sedang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan tugas 

Kepala Desa Batu Belah. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang berwenang data 

tidak langsung seperti : 

1. Peraturan Perundang-undangan, Permendesa, Perdes, Profil Desa 
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2. Keadaan Geografis Desa Batu Belah, terdiri dari letak, batas wilayah, 

dan keadaan alam 

3. Data Geografis yang yang terdiri dari data kependudukan yaitu jumlah 

penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan agama  

4. Data penunjang pelaksanaan pembangunan fisik yang terdiri dari sarana 

dan prasarana, prasarana sosial budaya, dan prasarana dibidang 

keamanan dan ketertiban. 

 Tabel. III.I : Jumlah Populasi dan Sampel 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Desa 1 1 100 % 

2 Sekretaris Desa 1 1 100 % 

3 BPD Desa 1 1 100 % 

4 Tokoh Masyarakat 2 2 100 % 

Jumlah 5 5 5 

Sumber : Data Olahan 

1.5 Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi ke lokasi 

penelitian guna mengumpulkan bahan keterangan tentang kenyataan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa. Observasi merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mencatat segala 

informasi serta hal-hal yang relevan dengan masalah penelitian 

b. Wawancara 

Yaitu suatu wawancara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi lansung dari sumbernya dengan wawancara responden 
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secara langsung ditempat penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

Yang diwawancarai dalam studi kasus ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa 

Kaur, BPD Desa, Kepala Dusun , Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat. 

c. Dokumentasi  

Teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, 

gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang 

diteliti, dan ini sebagai bukti pendukung penulis dalam melakukan penelitian. 

5. Analisis data  

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi dan kualitatif dengan cara 

analisis pertanyaan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan 

analisis data penelitian mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa 

tahapan antara lain : 

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 

berpengaruh terhadap penelitian kemudian observasi lansung ke 

lapangan untuk menujang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan 

sumber data yang diharapkan. 

2. Reduksi data ( data reduction ) yaitu proses pemilihan, pemusatan pada 

penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan di lapangan selama meneliti. 

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau vertifikasi                           

( conclution drawing verification ) yang mencari arti pola-pola penjelasan, 
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konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 

dilakukan secara cermat dengan melakukan vertifikasi berupa tinjauan ulang pada 

catatan-catatan dilapangan sehingga data-data di uji validitasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


