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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan 

fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori berupa kata-kata atau kalimat. 

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek 

apa adanya. Tujuannya menggambarkan secara sistematis, fakta, obyek, atau subyek 

apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 

obyek yang diteliti secara tepat.
29

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan 

mengambil lokasi penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat 

Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan waktu penelitian awal sudah dilaksanakan 

pada bulan November 2015 sampai dengan selesai.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 
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Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang 

melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini data primer penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 

informan penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data 

yang telah ada, selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi terhadap data-

data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data 

sekunder penulis peroleh dari dokumentasi berbentuk laporan-laporan ataupun 

data yang bersumber dari internet dan perpustakaan. 

D. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, tidak menggunakan populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.
30

 

Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan teknik sampling 

purposive. Teknik sampling purposive  adalah teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel atau informan penelitian 

berjumlah 8 orang. 

Tabel 3.1 Informan penelitian 

No Informan Penelitian Jabatan di Masyarakat 

1 H. Usep Jalaluddin Kepala Desa Sukaraja 

2 Giatno Ketua RT 07 Sukaraja 

3 Sarinem Masyarakat  

4 Paidin Masyarakat 

5 Eko Jumarno Masyarakat 

6 Sardi Masyarakat  

7 Jorman Ketua RT 01 Sukaraja 

8 Narsih Masyarakat  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi lapangan (field 

research)
31

 yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi 

penelitian, yang meliputi: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
32

 

2. Wawancara   
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Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara langsung 

dengan informan melalui daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan terlebih 

dahulu  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan penulis dengan 

memanfaatkan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
33

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi dikumpulkannya melalui catatan, arsip pada kantor Desa 

Sukaraja.   

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan persoalan yang berhubungan dengan 

pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya di 

ukur.
34

 Validitas data adalah derajat kecermatan dan ketepatan suatu data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. 

Adapun validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Triangulasi yakni dengan melakukan pengecekan data atau 

informasi yang diperoleh di lapangan baik dengan cara membandingkan (data 

hasil pengamatan dan wawancara), membandingkan apa yang dikatakan di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya..  
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif.
35

 Penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Data wawancara 

dan data yang penulis peroleh dari dokumentasi berupa dokumen tertulis, gambar, 

foto yang berkaitan dengan aspek penelitian kemudian dianalisis dengan 

menggunakan kata-kata atau kalimat. 
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