
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

Metode analisis data secara kualitatif bersifat memaparkan hasil temuan secara mendalam 

melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik. Analisis ini cenderung mengakomodasi 

setiap data atau tanggapan narasumber/key informan yang diperoleh selama pengumpulan data 

agar mampu memperkaya wawasan (insight). Metode analisis kualitatif merupakan suatu 

sasaran yang dapat diamati sebagaimana yang terlihat, terdengar, tercium, terbaca yang 

berbentuk informasi yang bisa direkam, dicatat sebagaimana yang keluar dari sumber 

Iresponden). Data ini sering kali disebut data verbatim.1 

 Menurut Burhan Bungin, Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penulisan 

secara dekriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi 

objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu cirri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.2 Metode 

menurut Ndraha sebagai jalan atau (cara pendekatan, alat) yang harus ditempuh guna 

memperoleh, pengetahuan tentang suatu hal baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang 

yang dapat terjadi dan yang akan terjadi.3 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lingga. Penelitian dilakukan pada Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena 
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di antara seluruh desa yang ada dikecamatan Senayang ada 3 (tiga) desa yang mengalami 

masalah dan merupakan Desa induk. Dengan demikian, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki kinerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 

3.3 Key Informan 

 Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam 

Pengisian Buku Administrasi Desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga , maka dalam 

penelitian ini menggunakan key informan dan informan. 

1. Informan Kunci (Key Informan) adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 

Pemerintahan, , Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Sosial. 

2. Informan adalah aparatur pemerintah desa yang bertugas unutk pengisian buku-buku 

administrasi desa di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. 

1.4 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari informen melalui wawancara. 

Data primer terdiri dari: 

1. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengisian buku-buku administrasi desa di 

Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, terdiri dari: 

a. Tujuan Pemerintahan Desa 

b. Tujuan yang ingin dicapai dalam Pemerintah Desa 

c. Pengukuran dari hasil kinerja  

d. Keberhasilan Pemerintahan Desa 

2. Mengevaluasi factor-faktor yang menjadi kendala dalam evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 

dalam pengisian buku-buku administrasi Desa  di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. 

b. Data Sekunder 



Adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari Pemerintah Desa di Kecamatan 

Senayang atau yang lainnya yang sifatnya dapat menunjang tercapainya suatu penelitian ini 

dengan sempurna. Data yang dimaksud seperti : 

1. Gambaran Umum Pemerintahan Desa  

2. Profil Kantor Pemerintahan Desa  

3. Keadaan Pegawai atau perangkat Desa dan BPD 

4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa dan BPD 

5. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan BPD 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik seperti : 

1. Observasi yaitu melakukan peninjaun secara langsung ke daerah penelitian untuk 

melihat kejadian sebenarnya secara gambaran umum. 

2. Wawancara yaitu melakukan Tanya Jawab secara langsung kepada key informen 

dan informen yang sudah dipersiapkan dan ditentukan sebelumnya. 

3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa 

tulisan atau gambar. 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut nasution 

dalam sugiyono4 “ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan 

manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum 

                                                           
4 Sugiyono , 2010 , Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D Alfabeta , Bandung, hal : 223 



mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang 

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 

jelas sebelumnya. Segala susuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam 

keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya” 

3.7 Teknik Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari responden akan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian 

diolah dan disajikan dalam bentuk table kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga pada 

akhirnya akan mendapat kesimpulan tentang hasil penelitian. Setidaknya, terdapat lima jenis 

metode penelitian kualitatif yang banyak dipergunakan, yaitu: (1) observasi terlibat; (2) analisa 

percakapan; (3) analisa wacana; (4) analisa isi; (5) pengambilan data ethnografi. (kountur, 

2004: 47) Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan kualitatif 

observasi. Observasi terlibat biasanya melibatkan seorang peneliti kualitatif langsung dalam 

setting social. Ia mengamati, secara lebih kurang “terbuka”, didalam Evaluasi Kinerja 

Pemerintah Desa dalam Pengisian Buku-Buku Administrasi Desa Dikecamatan Senayang 

Kabupaten Lingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7 Jadwal Kegiatan Penelitian  

Tabel III.2 :  Jadwal Penelitian 

 

 

No 

 

 

 

Jenis   Kegiatan 

Bulan dan Minggu Ke  

Juni Juli  Agustus Sept Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 

Persiapan dan 

Penyusunan 

Usulan penelitian 

x x x x                 

2 
Seminar  Usulan 

Penelitian 
       x             

3 Riset         x x           

4 
Penelitian 

Lapangan  
          x          

5 
Pengolahan dan 

Analisis Data 
           x         

6 
Konsultasi 

Bimbingan Tesis 
            x        

7 Ujian Tesis              x       

8 
Revisi dan 

Pengesahan Tesis 
              x x     



9 
Pengandaan serta 

Penyerahan Tesis 
                x    

 

 

 

 

 


