
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

bersifat deskriftif yaitu data yang diperoleh akan dipresentasikan melalui kata-

kata, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2012:11), bahwa “metode 

kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriftif. Data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti.” 

 Sedangkan metode penelitian kualitatif itu sendiri diartikan Sugiono 

(2014:1) sebagai“metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci.Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di kantor lembaga pemberdayaan masyarakat 

desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan 

waktu tempuh penelitian sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) bulan. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa 

perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan 

penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data  

1. Data Primer  

 Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek 

yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 

yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang 

sedang diteliti tersebut.  

b. Wawancara yang mendalam (Deep Interview) yakni metode untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah 

disusun kepada informan-informan  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan-bahan berupa: buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan 

lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini. 

 
3.4. Informan Penelitian 

 Penelitian ini menetapkan informan penelitian dengan ciri-ciri atau 

karakteristik yang memahami dan memiliki relevansi terhadap kebutuhan data dan 

informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun jenis informan pada 

penelitian ini yaitu : 
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1. Informan kunci, informan kunci pada penelitian ini ialah Kepala Desa, Desa 

Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013. 

2. Informan Utama pada penelitian ini ialah Kepala lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 

2013. 

3. Informan Biasa pada penelitian ini ialah perwakilan masyarakat Desa 

Blankahan yang pernah berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan 

masyarakat desa. 

 
3.5.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif, melalui teknik 

deskriptif akan di kumpulkan berbagai data dan informasi yang di peroleh selama 

penelitian lalu kemudian akan di interpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. 

Triangulasi sebagai teknik untu mengukur keabsahan data, diharapkan melalui 

teknik triangulasi akan terjadi konfirmasi data informasi yang dapat tersaji secara 

berimbang.  
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