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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Berancah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017

sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu data yang di peroleh dalam menyelesaikan penelitian ini, maka

penulis menggunakan data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui

penelitian lapangan, melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi.

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Berancah.

2. Data  Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi keputusan maupun teknik

dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang

aspek yang diteliti di desa. Mengenai data yang diperoleh  yang tersedia di

desa yaitu:

a. Data Aparat Pemerintahan Desa.
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b. Struktur Organisasi.

c. Dem ografi Desa Berancah.

d. Buku-buku dan Dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi

kepada peneliti. Menurur Sugiono (2004: 72) adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan maka yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili

populasi dengan menggunakan teknik sampling dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teknik Proposive Sampling. Menurut Istijanto (2006:34) sampel

merupakan bagian yang diambil dari populasi atau memiliki maksud dan tujuan

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sempel karna peneliti menganggap

bahwa seseorang atau suatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi

penelitinya, maka hal ini peneliti mengambil sampel dari Kepala Desa, Badan

Pengawas Desa, keeluruhan berjumlah 3 orang.

Alasan mengambil sampel ini karna kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja

pemerintah desa yang lebih mengetahui tentang dampak pemekaran desa. Untuk

memperkuat hasil penelitian, maka peneliti juga mengambil responden dari tokoh

masyarakat diantaranya,  Kepala Dusun, RT, RW dan Masyarakat sebanyak 6 orang
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yang diperlukan bagi peneliti. Penyusun menggunakan teknik purposive sampling.

Tokoh masyarakat diambil sebagai sampel karna peneliti menganggap bahwa tokoh

masyarakat juga memiliki informasi  dan merasakan dampak dari evaluasi pemekaran

desa tersebut.

Adapun key informan itu adalah kepala desa, kaur desa, badan pengawasan

desa(BPD), tokoh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.

Table 3.1

Informan Penelitian

NO Uraian Jumlah

1. Kepala Desa 1

2. Badan Pengawas Desa

(BPD )

1

3. Kepala Dusun 2

4. RT 1

5. RW 1

6. Masyarakat 2

JUMLAH 8

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Berancah Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis 2016
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Dari uraian diatas Informen Penelitian diatas terdapat 6 orang , Kepala Desa 1

orang, Badan Pengawasan Desa 1 orang, Kepala Dusun 2 orang, RT 1 orang, RW 1

orang, Masyarakat 2 orang. Dengan menggunakan Metode Informan guna

mendapatkan informasi yang di butuhkan peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana memperoleh data

yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian maka

penulis melakukan pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi ( pengamatan )

Yaitu memperoleh dengan mengamati secara langsung di objek penelitian

yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemekaran Desa

Berancah.

2. Wawancara

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang utama, jenis wawancara

yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam

terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang telah dipilih

sebelumnya, yakni seluruh aparat pemerintah desa, serta sebagian populasi yang

diambilsebagai sampel.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari pencatatan-pencatatan dari

dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian demi kesempurnaan

dalam melakukan penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui tentang evaluasi pemekaran desa penulis menggunakan

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan

prilaku yang diamati.

Jadi metode analisis Kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau

memberikan gambaran terhadap data-data tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang

ada serta dianalisa dan diberikan penjelasan secara jelas.


