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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 LokasidanWaktuPenelitian 

3.1.1 LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Koto Cerenti Kecamatan 

Cerenti Kabupaten KuantanSingingi 

3.1.2 Waktupenelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan Februari sampai Mei 

Tahun 2017. 

3.2 JenisdanSumber Data 

3.2.1 JenisPenelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan suatu keadaan. penelitian yang diterapkan adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Muhammad Nazir 

(2001 : 67), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data dan fakta yang 

ada di lapangan. 

Selanjutnya menurut Bugdondan Taylor dalam Moeleong (2005 : 5-6): Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan,secara holistik, dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. 

Penelitian kualitatif menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Peneltian kualitatif adalah prosedur 

analisais yang tidak menggunakan analisis stasitistik atau cara 

kuantifikasi/perhitungan. 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut Lofland yang di kutip oleh MoleongJ. Lexy (2007:157) 

mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.Adapun jenis sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari responden melalui 

penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dariwawancara. Data primer adalah 

data yang dikumpulkan langsung penelitian dari lapangan (Loftland Dalam 

Moleong, 2006:157). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap kepala Desa Koto Cerenti. Teknik pemilihan orang yang 

akan diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik 

purposive sampling disebabkan oleh bentuk dan cirri penelitian ini sendiri yaitu 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan 

diambil oleh peneliti. 
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Adapun yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah KepalaDesa 

Koto Cerenti, Seketaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala 

UrusanUmum, Kepala Urusan Pembangunan, Ketua BPD Desa Koto Cerenti 

dan Seorang Staff Pembantu Desa yang dapat memberikan jawaban atas 

penelitianini, keseluruhan informan berjumlah 7 orang. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder juga diperlukan 

untuk melengkapi informasi. Data tersebut dapat bersumber dari arsip, 

dokumen-dokumen, artikel-artikel maupun jurnal-jurnal dan sumber-sumber 

lain yang relevan dan dapat diterima. Adapun yang menjadi sumber tertulis 

dalam penelitian ini yaitu berupaBuku-BukuAdministrasi DesaDesa Koto 

Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.3 InformanPenelitian 

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang 

lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah induvidu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang 

diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta 

informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan tekhnik purposive 

sampling yaitu, pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dengan 

pertimbangan dan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut: 

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengankegiatan 

atau medan aktivitas yang berkaitan dengan Administrasi Desa. 
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2. Informan merupakan subyek yang masih secara penuh aktif pada lingkungan 

atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti 

3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak 

cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka informan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Desa Koto Cerenti  : 1 Orang 

2. Sekretaris Desa Koto Cerenti : 1 Orang 

3. Kepala Urusan Umum  : 1 Orang 

4. Kepala Urusan Pemerintahan  : 1 Orang 

5. Kepala Urusan Pembangunan : 1 Orang 

6. Ketua BPD Desa Koto Cerenti : 1 Orang 

Jumlah     : 6 Orang 

 

 

3.4. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Teknik Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik 

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang 

telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk 

mempermudah pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Koto 

Cerenti, Seketaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan 
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Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Ketua BPD Desa Koto Cerenti yang dapat 

memberikan jawaban atas penelitian ini, keseluruhan informan berjumlah 6 orang. 

2) Dokumentasi 

Menurut Lexy J. Moleong (2000) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramalkan. Adapun data-data yang dimaksud yaitu berupa Buku- Buku 

Administrasi Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 

3) Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan 

pengamatan secara sistematis pada objek penelitian. Pengamatan langsung di 

lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian yaitu di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 

Singingi. Desa Koto Cerenti merupakan desa definitif yang masih membutuhkan  

waktu untuk desa tersebut dapat menjalankan pemerintahan nya sesuai dengan 

harapan masyarakat Desa Koto Cerenti. Sebagai tugas dasar pemerintah, 

pemerintah Desa Koto Cerenti wajib untuk melaksankan tugas administratif nya. 

Tugas administratif tersebut diaplikasikan dengan buku-buku administrasi desa 

yang mencakup bidang buku administrasi umum, buku administrasi Penduduk, 

buku administrasi Keuangan, buku administrasi pembangunan, dan Administrasi 

Lainnya.  
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3.5. Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang 

berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai pelaksanaan administrasi 

pemerintahan desa Di Desa Koto Cerenti kecamatan Cerenti kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori 

dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab  masing-masing 

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan serta saran.  

 

 


