
49 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 

sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam 

rangka  mengetahui bagaimana Inovasi Pemerintah Desa Lubuk Kembang Sari. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah tipe penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya sehingga bersifat 

mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif  tentang 

keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi 

gambaran jelas mengenai masalah yang diteliti tentang inovasi Pemerintah Desa. 

Keunggulan penelitian kualitatif adalah deskripsi penelitian dapat diteliti 

secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif 

komparatif. Penerapan metode kualitatif komparatif adalah melakukan analisis 

untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

fenomena (Arikunto, 2000:121). 

 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penerapan Inovasi pemerintahan desa.Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Lubuk Kembang Sari dianggap Desa 

terbaik yang unik. 
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3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan  menggunakan dua macam sumber data 

yaitu: 

1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi 

dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 

2.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur 

dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan 

permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa 

bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. (Sekaran, 

2006: 329). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para 

informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang 

mendukung  pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Moleong 

(dalam Zulfa Nurdin, 2016 : 39) bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dll. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:  

1. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian 

ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang 

diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan.  
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2. Wawancara, adalah kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna 

kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan 

peneliti dengan Aparat Desa Lubuk Kembang Sari.  

3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam 

bentuk gambar.  

 

1.5 Populasi dan Sampel 

1.5.1 Populasi 

Menurut Nawawi (dalam Iskandar, 2009:68) populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini populasi yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Desa  

b. Sekretaris Desa 

c. Staf Desa 

d. Ketua BPD 

e. Ketua PKK  

f. Ketua LKMD 

g. Ulama (Ketua dan Wakil) 

h. Ketua RW 

i. Ketua RT 

j. Ketua Ormas (Karang Taruna, Banser, Linmas, Majelis Ta’lim) 
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1.5.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil representative atau 

mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. (Iskandar, 

2009:69). Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Desa 1  1 2,632% 

2 Sekretaris Desa 1 1 2,632% 

3 Staf  Desa 4 4 10,526 % 

4 Ketua BPD 1 1 2,632% 

5 Ketua PKK 1 1 2,632 % 

6 Ketua LKMD 1 1 2,632 % 

7 Ulama (Ketua dan Wakil) 5 5 13,160 % 

8 Ketua RW 5 5 13,160 % 

9 Ketua RT 15 15 39,468 % 

10 Ketua Ormas (Karang Taruna, 

Banser, Linmas,  Majlis Ta’lim) 
4 4 10,526 % 

Jumlah  38 38 100% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2016 

Dari tabel diatas, menerangkan bahwa pengambilan sampel penelitian,  

menggunakan  sampel  jenuh : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf  Desa, Ketua 

BPD, Ketua PKK, Ketua LKMD, Ulama, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua 

Ormas.   

 

1.5.3 Teknik Penarikan Sampel  

Disamping itu untuk mengkroscek atau memperoleh informasi dari sampel 

dalam  penelitian ini, maka penulis mengambil informasi dari masyarakat Desa 

Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang berperan 

sebagai informan. Lebih lanjut, spesifikasi informan dalam penelitian ini tidak 

digambarkan secara rinci namun dapat berkembang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 
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1.6 Metode Analisis Data 

Dalam rangka menjawab permasalahan  penelitian, maka analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha 

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang 

dinyatakan dalam bentuk peryataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali 

data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan 

sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan 

para informan. Hasil pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk 

segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content 

analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga 

dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi 

terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian (Moleong, 2001:115).  

Sukmadinata (2007:177) menjelaskan bahwa analisis kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. 

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk sampai pada tahap identifikasi 

peristiwa serta pemikiran dari informan terkait strategi inovasi Kepala Desa 

Lubuk Kembang Sari, kemudian penulis mendeskripsikan dan menganalisis 

sesuai teori-teori atau pendapat para pakar, belum sampai pada tataran 

pembentukan teori, karena keterbatasan ilmu dari penulis untuk mengungkap 

sebuah fenomena dalam kajian kualitatif.  Penulis  menggunakan pandangan 

fenomenologis, yaitu berusaha memahami arti suatu peristiwa mulai dari strategi 

inovasi, proses inovasi sampai pelaksanaan inovasi dalam kaitannya dengan 
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pengalaman subyektif  dari para informan dalam memaknai strategi inovasi 

Kepala Desa Lubuk  Kembang Sari, lalu melihat hasil implementasi dari strategi 

inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melihat faktor-

faktor yang memegang  peran  dalam  mendukung  inovasi serta kendala-kendala 

yang menjadi hambatan inovasi.  

Disamping itu, penulis juga akan menghubungkan seluruh proses dan 

pelaksanaan inovasi dengan 6 (enam) kriteria dalam Level Inovasi Best practice 

dari UNDP,  dan akhirnya  penulis  membuat  kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


