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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe/Jenis Penelitian 

 Tipe penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang bertujuan memaparkan 

fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data yang secara kata-kata, gambar 

dan bukan dengan angka-angka. Kemudian, pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan  metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Kemudian peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengamati fenomena dalam 

proses analisis partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan 

dan pelaksanaan program pembangunan desa Teluk Paman Kecamatan Kampar 

Kiri Kabupaten Kampar, berinteraksi dengan para perangkat desa yang terkait 

dengan partisipasi pemuda dan menafsirkan pendapat mereka tentang proses 

analisis partisipasi tersebut. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan fenomena 

yang terjadi dalam analisis partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa Teluk Paman.  

 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. 

Fokus   penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membatasi  studi  kualitatif  sekaligus 
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membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak 

relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/ urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai 

fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Proses Analisis Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Teluk 

Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, difokuskan pada: 

a) Tahap Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

b) Tahap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

c) Tahap Patrisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

2. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemuda dalam Musrenbang Desa 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Desember tahun 

2016 sampai selesai. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian, data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti 

dalam menunjang pemecahan masalah penelitian. Data adalah kumpulan fakta 

atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari 

sumber data. Berdasarkan pendapat Lofland dan Lofland yang dikutip dalam 

Moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialahkata-

kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
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lain. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti. Data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber utama, misalnya dari individu 

atau perseorangan. Data primer adalah data individu atau kelompok 

berbentuk angket, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh melalui wawancara kepada informan terkait partisipasi 

pemuda dalam Musrenbang Desa. Proses wawancara guna memperoleh 

data dilakukan kepada Pemerintahan Desa dan Pemuda yang terlibat 

dalam Musrenbang Desa di Desa Teluk Paman 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat 

memberikan informasi bagi peneliti, misalnya melalui dokumentasi. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar hadir 

Musrenbang Desa, hasil Musrenbang Desa, foto Musrenbang Desa, UU 

No. 25 Tahun 2004,UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 2009, PP 

No. 43 Tahun 2014,Surat edaran kepala Bappenas dan Mendagri Tahun 

2007 dan lain-lain. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

a) Wawancara sistematik  

Adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu 

pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang 
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hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut 

digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus di ikuti, mulai dari 

awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah 

tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan, 

dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan 

hal-hal yang lebih kompleks. 

b) Observasi 

 Adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam 

arti bahwa data tersebut di himpun melalui pengamatan peneliti melalui 

penggunaan panca indra. 

c) Studi dokumen 

 Adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka,di mana 

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan nantinya akan dipelajari, dikaji dan 

disusun / dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data 

guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

3.6 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Sebagai  key informan yang paling mengetahui bagaimana  kondisi 

keseluruhan dari Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa Teluk Paman.  Adapun yang menjadi Key informan dan 
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informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data 

yang utuh dalam  penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1 : Key Informan 

No Uraian Jumlah 

1 Kepala Desa Teluk Paman 1 

2 Sekretaris Desa Teluk Paman 1 

3 Kaur Pembangunan Desa Teluk Paman  1 

4 Ketua Pemuda Desa Teluk Paman 1 

Jumlah 4 
 

Tabel 3.2 : Informan 

No Uraian Jumlah 

1 Pemuda Desa Teluk Paman ( sebagai perbandingan) 6 

2 Tokoh Masyarakat (sebagai perbandingan) 3 

3 Ketu BPD 1 

Jumlah 10 

 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai Key Informan adalah Subjek  ataupun 

individu,  masyarakat yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan 

ini, ciri- cirinya antara lain: 

1. Berada didaerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian / permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan 

5. Terlibat Langsung dengan Permasalahan 

 

3.7 Validasi Data 

 Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan 

validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai 

dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data 

yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu 
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suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan 

terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan 

dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan 

validitas data. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi sumber ( 

data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia 

wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. 

Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali 

dari beberapa sumber data yang berbeda. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriftif maka  metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data 

data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil 

penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Dengan demikian penulis menguraikan 

secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk menganalisis data-data tersebut, maka perlu digunakan apa 

yang disebut teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data pada penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data 

yang diperoleh dari lapangan, semakin lama akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data untuk 
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memisahkan dari data-data yang tidak penting. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti laptop atau  dengan memberikan kode pada 

aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data 

yang telah didapat dari lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan 

fokus penelitian dengan batasan data yang ada dalam panduan 

wawancara yang telah di buat. Hal tersebut di sesuaikan dan dipilih data 

yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data. 

2.  Penyajian Data 

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti 

melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada 

proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat 

dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan. 

3.  Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti 

berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata 
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yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh 

suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan 

penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu 

keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut 

adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang 

terjadi, setelah di bandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu 

penarikan kesimpulan/ verifikasi.  

 


