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Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai 

Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, (2) untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini memerlukan 

data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui 

hasil pengamatan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan administrasi 

pemerintahan desa di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Data- data tersebut peneliti analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi 

dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan 

fakta yang ditemukan dilapangan, dengan metode ini peneliti memaparkan dan 

menguraikan data-data yang didapat, dimana selanjutnya peneliti menganalisa 

dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori yang digunakan 

kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di 

Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang 

dilakukan selama ini belum terlaksana secara optimal dan efektif. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya (1) Masih terbatasnya 

sumber daya manusia yakni perangkat desa yang memiliki pengalaman dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa serta rendahnya tingkat Pendidikan perangkat 

desa, (2) kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses 

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, (3) Belum terselenggaranya 

pembinaan dan pelatihan mengenai pedoman administrasi pemerintahan desa 

sebagaimana amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2006 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 47 Tahun 2016 yang menjadi tanggung 

jawab dan tugas pihak Kecamatan Sungai Lala.  
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