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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian Kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, 

maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-

faktayang ada untuk mengemukakan kondisi dari gejala-gejala secara lengkap 

tentang objek yang diteliti sehingga memperoleh suatu jawaban atas permasalahan 

yang dirumuskan. yakni dengan tipe penelitian deskriptif dengan Evaluasi 

Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyarawatan Desa Di Desa Lubuk Siam 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  

 Menurut Meleong ( 2007 : 6 ) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.  

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar dengan alasan Badan Permusyarawatan Desa Tidak 

melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga 

menurut peneliti menjadikan hal tersebut untuk bisa diteliti. 
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C. Informan  dan Key Informan 

1. Informan 

Menurut Andi ( 2010:147) Informan adalah orang yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian. Sedangkan menurut Meleong (2006:132) informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian.Dari penjelasan tersebut penulis mengambil kesimpulan 

bahwa Informan adalah atasan dan bawahan, dimana terjadi komunikasi yang 

berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung 

dalam kegiatan yang akan diteliti. 

Sehubung dengan permasalahan diatas penelitian diatas, maka yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Siak hulu, Kepala Desa 

Lubuk Siam, Sekretaris Desa Lubuk Siam, anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Lubuk Siam dan Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Siam yang dianggap orang-orang 

yang memahami tentang kondisi yang terjadi dilapangan. 

2. Key Informan 

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan 

bahwa key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada 

cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar 

menyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut. 

Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis 

mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.orang 

yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi dilapangan. 
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Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam 

berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait. 

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar. Yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti supaya 

informasi yang didapatkan benar-benar real dan valid. 

D. Jenis dan Sumber data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

dengan jalan menyebarkan kuesioner dan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan Evaluasi PelaksanaanKewenangan Badan 

Permusyarawatan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar. 

2.  Data Sekunder 

           Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah 

diolahdan diperoleh dari Kantor Desa Lubuk Siam yang sifatnya mendukung 

terhadap penelitian ini yang meliputi : 

a. Data keadaan geografis 

b. Data jumlah penduduk 

c. Data mata pencaharian penduduk. 

d. Dan data sekunder yang lainya yang erat hubunganya dengan penelitian, 

pada PemerintahanDesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini  penulis melakukan pengamatan langsung terhadap   

Informant, yaitu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan evaluasi 

kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan 

Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara 

   Suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi  langsung dari sumbernya dengan mewawancarai responden  secara 

langsung  ditempat penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

Menurut Subana (dalam Riduan, 2005 : 29) wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data  yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

       Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berupa wawancara bebas 

terpimpin wawancara ini merupakan perpaduan anatara wawancara bebas dan 

terpimpin. Dalam pelaksanaanya, pewawancara membawa pedoman yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dinyatakan. Dengan teknik 

wawancara tersebut diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang mendalam 

tentunya menambah hal-hal yang belum terlukiskan dalam penelitian ini 

 Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat yaitu,  Camat 

Siak Hulu, Bapak Kepala Desa Lubuk Siam, Sekretaris Desa Lubuk Siam, 

Anggota BPD Desa Lubuk Siam, Tokoh Masyarakat 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-

undang, dan sebagainya. 

 Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku,surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 :231 ). 

Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun 

observasi. 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Dokumentasi adalah 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang 

pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, 

kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. 

F. Analisa Data 

          Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh 

melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data, 

berikutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian 

dianalisis secara Kualitatif. 
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 

          Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan November 2017 hingga 

Maret 2018 dan apabila terdapat kendala yang berarti maka dimundurkan 

waktupenyelesaianya. 

Tabel III.1 Jadwal waktu penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan 

Kewenangan Badan Permusyarawatan Desa Di Desa Lubuk 

Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

No JenisKegiatan 

Bulan 

November 

2017 

Desember 

2017 

Januari  

2018 

Februari 

2018 

Maret  

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Persiapan dan 

Penyusunan 

UP 

X X X X X X 

                            

2 Seminar UP                 X                       

3 Perbaikan UP                   X X X                 

4 

Tunjuk 

Pembimbing                     
  

  
X 

              

5 Analisi Data                           X X           

6 

Bimbingan 

Skripsi                                
X 

        

7 

Perbaikan bab 

per bab                                 
X 

      

8 Acc Skripsi                                   X     

9 Ujian Skripsi                                     X   

10 Perbaikan                                       X 

11 

Perbanyakan/ 

Penggandaan                                       
X 

 

 


