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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13-14) deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel 

satu dengan variabel lainnya. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kalimat, kata, dan gambaran.  

Menurut Siagian (2009:15) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument 

kunci. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Badan Perencanaan Penelitian 

dan Pengembangan  (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. 

  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Ditinjau dari jenisnya maka data dalam penelitian ini terbagi dalam dua 

jenis yaitu : 

a. Data Primer yaitu data dan informasi yang diperbolehkan secara langsung 

dari yang penulis lihat dilapangan. 
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b. Data Sekunder yaitu data yang telah jadi dan diperoleh dari pihak kedua 

yaitu, Dokumentasi yang terkait dalam penelitian, serta di pergunakan 

sebagai alat pendukung. 

 

1.4 Populasi dan Sampel 

1.4.1 Populasi  

Menurut Sugiono dalam (Pasolong, 2013:99) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai jumlah dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dianalisis dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah :  

Tabel 3.1  

Populasi Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karimun 

No Jenis Populasi Populasi 

A. Pegawai Baperlitbang Kabupaten Karimun 

1.  Kepala Badan 1 

2.  Sekretaris 1 

3.  Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 8 

4.  Sub. Bagian keuangan dan Aset 9 

5.  Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3 

6.  Bidang pendanaan dan pengendalian pembangunan  6 

7. Bidang Sarana prasarana dan  Lingkungan hidup 7 

8 Bidang Perekonomian Statistik dan sumber daya alam 8 

9. Bidang sosial budaya dan pemerintahan 7 

JUMLAH 50 

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Karimun 2016 

1.4.2 Sampel  

Menurut Nawawi dalam (Pasolong, 2013:100) sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu 

penelitian. Jadi Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah Purposive 
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Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3.2 Sampel  

No  Sampel  Jumlah  

1 Kepala Badan 1 

2 Sekretaris  1 

3 Kepala Sub.Bagian keuangan dan Aset 1 

4 Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1 

5 Kepala Bidang pendanaan dan pengendalian 

pembangunan 
1 

6 Kepala Bidang Perekonomian Statistik dan sumber 

daya alam 
1 

7 Bidang sosial budaya dan pemerintahan 1 

Jumlah  7 

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Karimun 2016 

 

Dari tabel diatas maka jumlah sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 7 orang pegawai Bapertlitbang sebagai key 

informent. Disamping itu untuk membandingkan dan memperdalam  informasi 

yang peneliti peroleh dari sampel, peneliti memanfaatkan informasi dari 

beberapa pegawai dari SKPD lain dan beberapa Masyarakat sebagai Informent 

Pelengkap  yang terlibat di dalam penyusunan Rencana Kerja  Pembangunan 

Daerah yang ada di Kabupaten Karimun.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang 

menjadi informent pelengkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Daftar Informan Pelengkap 

Nama 
Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan 

Bakri Hasyim,S.Pd, SD L S2 PNS 

H.Panji Sasmita, S.sos L S1 PNS 

Raja Samsudin L SMA Petani 

Anuar L SMA Swasta 

Tayib L SMP Pedagang 

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2017 

 

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Wawancara  

Agar data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan terjamin 

Validitasnya, maka dianggap perlu di adakan wawancara dengan 

berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun, wawancara akan 

ditujukan kepada Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kasubbag Keuangan dan 

Aset, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Kabid Pendanaan dan 

Pengendalian Pembangunan, Kabid Perekonomian Statistik dan Sumber 

Daya Alam dan, serta beberapa pegawai SKPD dan beberapa Masyarakat 

yang terlibat dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Karimun. 

2. Observasi  

Yaitu pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala 

yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi langsung (direct observation) yakni peneliti yang menempatkan 

diri sebagai pengamat (recognized outsider), sehingga interaksi peneliti 

dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi 
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peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggantinya menjadi dokumen 

tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan 

diteliti. 

3. Dokumentasi  

Yaitu metode ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-

literatur dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,  transkip, 

buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

 

3.6 Analisa Data  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  menggunakan 

analisis deskriptif  kualitatif dengan mengumpulkan data sehingga menemukan 

gambaran dan kseimpulan tentang permasalahan yang diteliti. data digambarkan dengan 

kalimat kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan yaitu gambaran tentang Peranan Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD)  di Kabupaten Karimun. 

 


