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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi. Alasan mengangkat judul ini karena melihat dari sisi

BPD sebagai perwakilan dari penduduk desa yang berfungsi yaitu

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan Kepala

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karnanya peneliti ingin melihat

sejauh mana berjalannya fungsi BPD di Desa Simpang Pulau Beralo

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dan waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017 sampai bulan September

2017.

1.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif

Kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan

menggambarkan secara detail tentang indikator-indikator dari variabel

penelitian yaitu variabel kinerja, untuk metoda analisa data yang dipakai

adalah analisa kualitatif yaitu menalarkan variabel yang diteliti secara

kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat

dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.



40

Menurut Mamang dan Sopiah (2007), penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan

mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau

sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek

penelitian.

Khusus untuk penelitian ini objek penelitian yang akan

didiskripsikan adalah mengenai  bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian secara formal adalah ketua BPD, 4 orang anggota

BPD dan Kepala Desa, 2 orang Perangkat Desa serta dua (2) orang dari

tokoh perwakilan masyarakat.

. Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang

atau sesuatu mengenai yang mengenalnya ingin diperoleh keterangan.

Menurut Suharsimi dan Arikonto (1989) memberi batasan subjek

penelitian sebagai benda , hal atau orang tempat data untuk variabel

penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian,

subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek

penelitian , itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati.

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas subjek penelitian adalah

individu, benda , atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
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3.4 Key Informan Penelitian

Key Informan adalah informan kunci yang merupakan orang-orang

yang mempunyai fungsi utama dalam menjalankan organisasi dan orang-

orang memahami sepenuhnya seluk-beluk persoalan seluruh proses yang

dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa

dalam mencapai tujuannya.

Maka dengan kata lain orang  yang berada pada lingkup penelitian,

artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi  penelitian. Jadi ia harus banyak pengalaman tentang penelitian

dan secara sukarela menjadi anggota tim meskipun tidak secara formal,

mereka dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang variabel dan

indikator yang diperlukan atau yang ingin dijelaskan. Informan kunci

dalam penelitian ini adalah ketua BPD dan empat (4) orang anggota BPD

Simpang Pulau Beralo  dan informan biasa adalah Kepala Desa dan dua

(2) orang Perangkat Desa dalam membantu roda pemerintahan. serta dua

(2) orang dari tokoh perwakilan masyarakat. Untuk lebih jelasnya,

perhatikan tabel dibawah ini.
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Tabel 3.1 Informan Penelitian

Sumber : Data Olahan 2017

1.5 Jenis dan Sumber Data

1.5.1 Data Primer

Data Primer data yang diperoleh yang diperoleh dari pihak

pertama, dari hasil observasi dan wawancara. Semua hasil yang didapat

dilapangan berupa informasi mengenai masalah yang sedang diteliti.

1.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah diolah yang diperoleh

dari pihak kedua. Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai

NO Nama Jabatan Keterangan
1 Martinis Ketua BPD Key Informan

2 Hasnan Yatim Kepala Desa Key Informan

3 Jasrondi Wakil ketua
BPD

Informan Biasa

4 Rudi Hartono Anggota
BPD

Informan Biasa

5 Laswita Anggota
BPD

Informan Biasa

6 Irwan Sutrisno Anggota
BPD

Informan Biasa

7 Andi Sekretaris
Desa

Informan Biasa

8 Romaina Kaur Umum Informan Biasa
9 Tarmizi Tokoh

Masyarakat
Informan Biasa

10 Maramis Tokoh
Masyarakat

Informan Biasa
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macam seperti : surat pribadi, dokumen resmi dari berbagai Instansi

Pemerintahan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu instrumen yang penting untuk

penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di

lingkungan kerja atau kantor Kepala Desa atau kantor Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Yang termasuk

dalam objek observasi adalah bagaimana suasana kantor, bagaimana para

BPD  bekerja dalam tugasnya masing-masing, bagaimana hal-hal terkait

penelitian ini dilakukan dan bagaimana gambaran secara deskriptif tentang

keadaan kantor. Observasi juga dapat berfungsi sebagai cross cek

informasi dari seorang  informan yang telah kita wawancarai.

Observasi sangat penting, terutama untuk mengamati seperti apa

BPD mensosialisasikan progaramnya pada masyarakat. Observasi

dilakukan peneliti mulai dari mengamati bagaimana rapat yang

dilaksanakan oleh BPD, mengamati bagaimana BPD menerima aspirasi

dari masyarakat, kendala dan hambatan yang ada serta segala hal yang

mampu dilihat dan diinterpretasikan.
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3.6.2 Indept Interview

Indept Interview adalah wawancara mendalam yang digunakan

oleh interviewer (peneliti) untuk memperoleh data atau informasi dari

informan baik key nforman ataupun informan biasa .Wawancara dibantu

alat perekam suara (tap recorder).Teknik pengumpulan data ini

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009) Wawancara Personal

(personal interviewing) diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu

antar orang yang dalam penelitian ini antara peneliti (pewawancara) dan

informan (yang diwawancarai), pewawancara hanya sebagai pemandu

jalannya wawancara sesuai dengan guidance interview yang telah

ditetapkan sebelum kelapangan untuk tujuan memperoleh informasi yang

relevan, reliabel dan valid.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan tertentu yang terkait

dengan informasi tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau

suatu bantuan  penelitian berupa pengumpulan informasi dari dokumen

yang terkait dengan objek penelitian baik berupa gambaran-gambaran

kertas, artikel dan sebagainya.

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk

pengumpulan data yang relatif mudah, karena peneliti hanya mengamati
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benda mati dan apabila mendapatkan data yang kurang valid, relatif

mudah untuk melakukan penyesuaian.

Menurut Arikonto (2000) metode dokumentasi adalah mencari

data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku,

surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen , report , leger dan

sebagainya. Dokumen diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur

organisasi lembaga ombudsman, data pegawai, sarana, prasarana yang

dimiliki ombudsman dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi

penyusunan skripsi ini.

3.7 Analisa Data

Penelitian ini berbentuk kualitatif jadi peneliti menggunakan

analisa data deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan

gambaran terperinci mengenai pelaksanaan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kenyataan

dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang

dilengkapi dengan menguraraikan serta mengaitkan dengan teori dan

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-

masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang

relevan dan diambil kesimpulan serta saran.


