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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu, 

penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan secara detail 

tentang indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu variabel kinerja, untuk 

metoda analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu menalarkan 

variabel yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau 

informasi yang didapat dari informan kualitatiftanpa memakai statistika.  

Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan didiskripsikan adalah 

Analisis Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan yang terdapat di Desa 

Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sako Kecamatan Pangean yang berada di  

Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Sako merupakan salah satu Desa yang 

terdapat di Kecamatan Pangean, yang mana berdasarkan pengamatan sementara 

bahwa masih kurangnya pembangunan yang ada di Desa Pangean tersebut. Secara 

teori, setiap desa sudah dan harus memiliki target pembangunan yang harus 

dicapai disetiap bidangnya, namun pada kenyataannya bertolak belakang dengan 

yang seharusnya. Penelitian akan dilakukan sekitar bulan Desember sampai Maret 

2018. 
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3.3 Key Informan dan Informan Penelitian 

3.3.1 Key Informan 

Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yaitu 

Bapak Andika, yaitu orang yang mengetahui banyak hal tentang 

pembangunan Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

3.3.2 Informan 

Informan merupakan orang-orang yang diminta keterangannya 

mengenai permasalahn yang dibahas didalam suatu penelitian. Informan 

juga merupakan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, 

informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin , 2011, 

111 ). Sehingga melalui informan inilah peneliti bisa memperoleh 

informasi secara langsung serta secara mendalam untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam 

penelitian ini yaitu : 
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Tabel 3.1 

Distribusi Informan Penelitian 

 

NO Jabatan Keterangan 

1.       Perangkat Desa : 

a. Sekretaris Desa  

b. Bendahara 

c. Ketua BPD        

d. Kasi Umum       

e. Kasi Pemerintahan  

f. Kasi Pembangunan 

g. Kepala Dusun I 

h. Kepala Dusun II 

i. Kepala Dusun III 

j. Ketua Pemuda 

k. Tokoh Masyarakat 

 

    Hendri Dunan, S.P 

          Indasari 

          Hamdarius 

          Hendri 

          Sri Wahyuni 

          AL Farabi 

          Iwan Islami 

          Erwan 

          Sawirman 

          Bujang 

          H. Asri 

2. Masyarakat           Dedi gusriadi 

          Emilia M Haris 

          Hendri Zalfi                                

 Sumber : Data Lapangan 2017 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka di perlukan beberapa 

cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut: 

      3.4.1 Observasi  

      Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek 

penelitian. 
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   3.4.2 Wawancara 

 Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan (Cholid Narbuko, 2015, 83 ). Wawancara ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasih yang mendalam mengenai 

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai analisis fungsi 

pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Sako Pangean. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan    

dalam bahan yang berbentuk dokumen atau arsip. Sebagian besar 

data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

laporan, foto dan sebagainya. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini memerlukan sumber data yang akan membantu 

pengumpulan data dilapangan, antara lain sebagai berikut: 

3.5.1 Data Primer  

Data Primer merupakan data yang diambil langsung, tanpa perantara 

dari sumbernya. Sumber yang dimaksud disini dapat berupa benda-

benda, situs, manusia atau yang lainnya. Dalam hal ini berarti semua 

hal yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan desa dalam 

pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 
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Singingi dicantumkan untuk lebih mendukung semua data-data yang 

telah didapat. 

3.5.2 Data sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung 

dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-

dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, jurnal, majalah), 

atau seseorang mendapat informasi dari orang lain (Prasetya Irawan, 

2004, 86).Bisa juga data dari Kantor Kepala Desa dan instansi-

instansi yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui sumber 

bacaan yang ada hubungannya yang mendukung penelitian ini. 

3.6  Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini data 

dianalisa secara deskriptif kualitatif maksudnya untuk memberikan gambaran 

secara terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Dari data 

tersebut akan dianalisa secara deskriptif agar menganalisa permasalahan 

penelitian tersebut dapat berarti menjelaskan serta dapat menjawab permasalahan 

tentang fungsi pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Sako Kecamatan 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

 

 


