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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap kinerja Kepala Desa, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Km.33 Desa 

Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini akan 

dilakukan pada Mei 2017 sampai Juni 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Perimer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada responden atau Kepala Desa, Kepala BPD dan  para 

staff yang bertugas pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

2. Data Skunder, yaitu data dokumentasi atau informasi yang diperoleh 

melalui laporan yang berkaitan dengan tema penelitian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan). 

Dalam teknik in penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang 
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pelaksanan fungsi dan wewenag BPD terhadap Kinerja Kepala Desa di 

desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan 

data dengan mengajkan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada 

subjeck penelitian yang menghasilkan data berupa data traskrip 

wawancara. Adapun yang akan di wawancarai manjadi key informen 

dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Kepala Desa Tasik Serai serta perangkatnya yaitu: Kaur Desa, 

dan serta bendahara beserta kepala dusun di Desa Tasik Serai. 

Sugiyono (2010:96) berdasarkan jumlah key Informan, maka penulis 

menggunakan Teknik Purposive Sampling atau sampel bertujuan. 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

3. Dokumentasi 

Pada teknik ini iyaitu teknik dokumentasi atau berupa foto maupun 

berupa dokumen bias juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat 

mendukung temuan penelitian yang penulis buat. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

  Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan 

masalah penelitian, dibutuhkan objek penelitian yang disebut populasi, untuk 

memberi keterangan dari informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data. 
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 Menurut Sudjana (1989: 6) mengemukakan bahwa ‘populasi adalah 

totalitas nilai yang mungkin menghitung atau hasil pengukuran kualikatif maupun 

kuantitatif mengenai karakteristik tertentu yang ingin di pelajari sifat-sifatnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis yang berjumlah 10 orang. Berikut ini table populasi penelitian: 

Tebel. 3.1 jumlah populasi di Desa Tasik Serai Kecamata Pinggir Kabupaten 

Bengkalis 

No Jabatan Jumlah 

1 Ketua 1 

2 Wakil Ketua 1 

3 Sekretaris 1 

4 Staf Skretaris 1 

5 Bidang Pemerintahan 2 

6 Bidang Ekonomi 2 

7 Bidang Kesejahteraan 2 

Jumlah 10 

 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk 

mewakili populasi dengan mengunakan teknik sampling. Menurut Istijanto 

(2006:34) sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi atau memiliki 

maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel 

karena peneliti menggangap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi peneliti. Maka dalam hal ini peneliti mengambil 

sampel dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasik Serai Kecamatan 

Pinggir Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 6 orang. 
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Penjelasan diataslah sampel dalam penelitian ini, dalam hal ini penyusun 

menggunakan teknik purposive sampling. Yang dimaksud dengan teknik 

purposive sampilg menurut Sugiyono (2010) adalah teknik untuk menentukan 

sample penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar 

data yang diperoleh nantinya bisa lebih refresentatif. 

  Dalam penelitian ini juga mengunakan informen, yaitu pihak kantor  Desa 

Tasik Serai seperti: Kepala Desa beserta perangkatnya kaur, bendahara/kepala 

bidang dan lain-lainnya. Dalam hal ini informen berperan untuk mengkroscek 

atau memperdalam dari sample. 

 

3.5 Analisi Data 

Metode analisis penelitian ini adalah mengunakan meode deskriptif 

kualikatif yaitu data-data diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan 

kenyataan yang terjadi di istansi/kantor tempat peneletian ini dilaksanakan 

kemudian dibanndingkan dengan konsep maupun teori yang mendukung 

pembahasan terahadap permasalahan dalam penelitian ini kemudian mengambil 

kesimpulan yang berlaku umum. Metode penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perlaku yang di amati.  


