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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam

penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian

menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas

permasalahan penelitian ini.

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif

kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

B. Lokasi Penelitan

Dalam penelitian penulis memilih objek penelitian pada Desa Gemilang

Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis

memilih lokasi tersebut untuk mengevaluasi mekanisme musrenbang desa yang

ada di desa gemilang jaya

C. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki

pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi

tentang pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) di Desa Gemilang Jaya. Dalam wawancara yang dilakukan
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dengan informan, peneliti menggunakan metode Snowball Sampling. Metode

Snowball Sampling adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih

satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam

memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu

dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis

menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan

informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.Informan

sebagai narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah

Kepala Desa, Seketaris desa, BPD, LPM, Kepala dusun, Pendamping desa,

Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda,

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan

metode-metode sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di

lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

1. Data tentang apa saja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) tersebut dalam persepsi para responden.

2. Informasi tentang proses pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang).

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penulis dalam

bentuk sudah jadi dari Instansi terkait, antara lain:

Data berupa landasan hukum evaluasi pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang).
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b. Data tentang hasil pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) Desa Gemilang Jaya

c. Data monografi Desa Gemilang Jaya dan struktur organisasi Desa

Gemilang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara

sebagai berikut:

a. Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap gejala-

gejala yang terjadi dilokasi penelitian. Observasi ditujukan untuk

mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat

dengan objek penelitian.

b. Wawancara. Adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan

mengadakan serangkaian tanya jawab langsung kepada responden yang

dijadikan sampel penelitian.

c. Studi Kepustakaan. Adalah dengan membaca literatur yang berhubungan

dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Evaluasi Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gemilang Jaya

Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Dokumentasi adalah di ajukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian.

F. Analisa Data

Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk

kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis

kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan
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data informasi yang telah dikumpulkan serta berpedoman kepada landasan teori

dan kebijakan yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian

dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan

tentang pokok-pokok permasalahan serta membantu mencari pemecahan yang

baik dan tepat.

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap

data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check dan

crosscheck antara materi/data dengan observasi penelitian di lapangan, yang

selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gemilang Jaya

Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
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Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Penyelenggara

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Gemilang Jaya Kecamatan

Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No Jenis Kegiatan

Bulan dan Minggu Tahun 2017-2018

KetSep Okt Des Feb

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

1 Persiapan dan
Penyusuanan UP

x x x X x x

2 Seminar UP x

3 Riset x X

4 Penelitian
lapangan

x

5 Pengolahan dan
Analisis data

x

6 Konsultasi
Bimbingan
Skripsi

x X

7 Ujian Skripsi X

8 Revisi dan
Pengesahan
Skripsi

x

9 Penggandaan
dan Penyerahan
Skripsi

x


