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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2003:11) adalah 

penelitian deskriptif yaitu jenis penelitan yang menggambarkan suatu keadaan 

atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel dengn variabel lainnya (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang 

lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa 

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala 

Kabupeten Indragiri Hulu. 

B. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih selama 2 bulan  dimulai 

dari Desember 2017 sampai Januari 2018. 

 

3.3 Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta 

yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan 
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dan lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

1. Data Primer adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian, yang 

didapatkan ketika peneliti terjun kelapangan, baik berupa wawancara, 

observasi serta pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau 

secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku atau data-data 

yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam 

bentuk surat kabar atau majalah maupun literature yang berhubungan 

dengan maslah yang penulis teliti. . Adapun data yang diperoleh meliputi:  

1.  Undang-undang;  

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2006 Dan 

Peraturan Menteri Nomer 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Administrasi Pemerintahan Desa 

3.  Data rekapitulasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Desa 

Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;  

4. Data rekapitulasi buku administrasi desa atau buku registrasi Desa 

Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu 

5. Data sarana dan prasarana Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai 

Lala Kabupaten Indragiri Hulu;  

6.  Letak geografis, Monografi Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai 

Lala Kabupaten Indragiri Hulu;  
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7.  Struktur organisasi Pemerintah Desa Pasir Selabau Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. sebagaimna 

dijelaskan oleh Arikunto (2002:145) subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti. jadi subjek penelitian itu merupakan sumber 

informasi yang digali untuk mengungkap fakta fakta dilapangan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian 

digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutukan secara jelas dan 

mendalam. dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit 

analisis organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek 

penelitian. unit analisis dalam penelitian ini adlaah Pemerintah Desa Pasir 

Selabau. penetapan unit analisis ini didasarkan kepada Pelaksanaan 

pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Selabau. 

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang 

dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. 

seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010: 85) bahwa, teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan 

pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.  
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Perangkat 

Desa dan Pihak kecamatan, Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu. Dengan kriteria sebagai berikut :  

1. informan telah lama terlibat dengan kegiatan yang menjadi sasaran 

perhatian peneliti  

2. informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran  

3. informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait 

masalah penelitian.  

Kemudian informan yang ditetapkan oleh peneliti selanjutnya adalah 

masyarakat desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu, dengan kritertia sebagai berikut: 

1. informan memiliki usia minimal 18 Tahun 

2. informan terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang menjadi sasaran 

3. informan mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah 

penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka yang menjadi 

informen dalam penelitian ini yaitu berjumlah 15 orang . 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian  

No Informan Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Perangkat Desa  5 

3 BPD 1 

4. LPM 1 

5. Camat/Kasi Pemerintahan Kecamatan 1 

6. Masyarakat 6 

Jumlah 15 

Sumber: Data Olahan 2017 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan serta dapat 

dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan.  

a. Observasi 

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan objek 

penelitian. dimana dalam penelitian ini penulis langsung turun kelapangan 

untuk melihat secara langsung pelaksanaan administrasi pemerintahan 

desa di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu. Sehingga peneliti turun langsung kelokasi dan mengambil informasi 

yang relavan dengan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan narasumber yang dianggap layak dan relevan dalam 

permasalahan penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan 

tanya jawab langsung kepada perangkat Desa Pasir Selabau dan 

masyarakat, dimana wawancaranya Peneliti lakukan dengan mengajukan 
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sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data 

yang diperlukan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

okumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto 

mengenai wawancara, foto arsip buku registrasi desa yang tersedia, sarana 

prasarana desa dan lain-lainnya 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.  

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat 

komponen pokok, menurut Ulber (2010 : 339), komponen tersebut yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang 

mempertegas,  memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 

penting dan mengatur  data dan informasi yang peneliti peroleh dari hasil 
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wawancara dann observasi mengenai pelaksanaan admnistrasi 

pemerintahan desa sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan 

akhir. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks 

dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai 

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

telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dilapangan. 

 

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Kesimpulan atau diverivikasi merupakan hasil pemikiran kembali 

menganalisis selama proses menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau peninjauan seksama untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif”. Setelah semua data yang berkenaan dengan 

sejauhmana pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pasir 

Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan maka 

ditarik kesimpulan. 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. 


