
BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1.  JenisPenelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alam 

ioleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana peneliti 

akan mendeskripsikan penelitian  ini secara menyeluruh dengan menganalisis 

fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun 

kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara. Peneliti mendeskripsikan 

tentang bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori di 

Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, dengan maksud memahami 

realita yang ada. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti 

dan kesemuanya tidakdapat diukur dengan angka. 
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3.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), Lokasi 

peneliitian ini dilakukan di Kantor Camat Bandar Huluan, dimana pemilihan 

lokasi ini dilakukan secara “purposive sampling” yaitu pemilihan lokasi atau 

obyek penelitian secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu. Adapun 

waktu penelitian dilakukan pada tahun 2015. 

 
3.3.  Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihaninforman. Dalam penelitian kualitatif 

tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 

adalah purposive sample. 

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010: 183) 

pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut : 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupaka nciri-ciri pokok populasi.  

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis).  

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan.  

Menurut Suyanto (2005: 171) proses penelitian pada informan penelitian 

ini meliputi beberapa macam yaitu : 
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1. Informan Kunci : Camat Bandar Huluan. 

2. Informan Utama : Kepala PMN (Pemberdayaan Masyarakat Nagori), Pangulu 

di Nagori Kecamatan Bandar Huluan. 

3. Informan Tambahan : Masyarakat Nagori, Sekretaris Desa/Nagori.  

 
3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 225) bahwa pengumpulan 

data dapat di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara : 

1. Observasi, yaitu : melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan 

pencatatan hal-hal yang terjadi secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 

atau gejala-gejala yang diteliti. 

2. Wawancara, yaitu : merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersifat 

luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan 

dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, 

gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb.) responden yang dihadapi. 
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3.5.  TeknikAnalisis Data 

Dengan demikian, proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga 

langkah, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

pengambilan kesimpulan/verifikasi, lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu untuk memilih data yang relevan dan bermakna, 

memfokuskan data yang mengarah untuk memcahkan masalah, penemuan, 

pemaknan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian 

menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal 

penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data hanya 

temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja 

yang direduksi. Sedangkan kata yang tidak berkaitan dengan masalah 

penelitian di buang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membung yang tidak 

penting, serta mengorganisassikan data, sehingga memudahkan peneliti 

untukmenarik kesimpulan. 

2. Penyajian data, yaitu dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan 

tabel. Dengan tujuan untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak 

kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, 

matrix atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data 

tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetep menguasai data dan tidak 

tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. 
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3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi, yaitu dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung sepertihanya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup 

memadai maka selanjutnya di ambil kesimpulan sementara dan setelah data 

benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. 
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