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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian 

explanatory (penelitian bersifat menjelaskan). Penelitian eksplanatori yang 

disebut juga penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji suatu kebenaran 

melalui pengujian hipotesis tentang sebab akibat antara berbagai variabel yang 

diteliti (Sofar Silaen, 2013:19). Penelitian bersifat menjelaskan ini dapat 

dilakukan jika pengetahuan masalahnya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa 

teori dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesisis 

tertentu. 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori 

yang berusaha menjawab dan menganalisa mekanisme dan faktor penghambat 

pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan 

dan urusan Pemerintahan Desa. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Pelalawan 

dan Kantor Kepala Desa, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, 

tepat dan terperinci sesuai dengan permasalahan yang ada, serta berdasarkan 

fakta yang bersifat aktual pada saat penelitian. Waktu yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu pada bulan Januari 2018. 
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3.3 Sumber data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan sumber data sebagai berikut : 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

atau objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 137) data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah angket penelitian 

dan wawancara untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dari 

permasalahan mengenai pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pelalawan terhadap penyelenggaraan dan urusan Pemerintahan Desa. 

2. Data sekunder menurut Sugiyono (2012: 137) adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang merupakan data 

pendukung berkenaan dengan pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat 

Daerah Kabupaten Pelalawan yang diperoleh melalui catatan – catatan, 

laporan hasil temuan kasus, arsip maupun data – data lainnya mengenai 

pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap 

penyelenggaraan dan urusan Pemerintahan Desa. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk keseluruhan 

subjek penelitian, yaitu meneliti elemen dan wilayah penelitian dan dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009 : 80). Adapun yang menjadi 
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populasi penelitian ini adalah anggota tim pemeriksa Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pelalawan sebanyak 22 orang. 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan keterangan mengenai objek yang diteliti. Sebagaimana yang telah 

dikatakan Arikunto (2006 : 112), apabila besar populasi kurang dari 100 orang, 

untuk mendapatkan data yang representatif maka seluruh populasi hendaknya 

dijadikan sampel pada penelitian ini. Dalam hal ini teknik yang diambil yaitu 

teknik sensus, yaitu mengambil semua populasi dijadikan sampel dan sebagai 

responden penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik sensus adalah anggota tim pemeriksa Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pelalawan sebanyak 22 orang. 

Jadi, dari jumlah populasi pegawai Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang 

melakukan pemeriksaan sebanyak 22 orang maka sampel dalam penelitian ini 

adalah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan yang melakukan 

pemeriksaan sebanyak 22 orang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawab responden dicatat atau direkamdengan alat perekam 

(Soehartono, 1999:67). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012:231) 
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wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

Tabel 3.2 

Key Informant 

NO NAMA JABATAN JUMLAH 

1 Muhammad Irsyad, SH, 

M.Hum 
Inspektur Daerah 1 Orang 

2 Budi Rakhmatsyah, SE Inspektur Pembantu 

(IRBAN Wilayah) 
1 Orang 

3 Khairul, S.Sos Ketua Tim Pemeriksa 1 Orang 

4 Haryani Nur, SH Anggota Tim Pemeriksa 1 Orang 

5 Indra Gunawan, S.Ag Kassubag Evaluasi dan 

Pelaporan 

 

1 Orang 

6 H. Kamaruzzaman  Kepala Desa Mekar Jaya 

Kecamatan Pangkalan 

Kerinci 

1 Orang 

7 Darmawan Kepala Desa Sorek Satu 

Kecamatan Pangkalan 

Kuras 

1 Orang 

8 Sofyan Kepala Desa Kiyap Jaya 

Kecamatan Sei Kijang 
1 Orang 

9 Ismail Desa Angkasa 

Kecamatan Bandar 

Petalangan 

1 Orang 

10 Rahmat  Desa Pangkalan Bunut 

Kecamatan Bunut 
1 Orang 

11 Asfandiar  Desa Kuala Tolam 

Kecamatan Pelalawan 
1 Orang 

       Sumber: Data Olahan Lapangan 2018 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012 : 240), dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 
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sketsa, dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni 

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain. 

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang 

membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian, serta sebagai data 

yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 

3.6 Analisa Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke 

dalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data 

yang ada, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif 

deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:60) berikut ini adalah 

beberapa tahapan yang dipakai untuk mengalisis data : 

a. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal – hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam 

penerepan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks 
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dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan 

dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data 

yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di 

lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha 

menyajikan data yang tepat dan akurat terkait analisis sejauh mana progres 

implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Semua data mengacu pada 

informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di 

lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauh mana 

progres implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan faktor – faktor 

penyebabnya didapat, serta mengaitkan dengan teori pengawasan, maka 

ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori – teori 

pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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