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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Pada penelitian sering dikenal tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

mendeskripsikan data hasil penelitian secara mendalam terhadap suatu 

objek penelitian.  Hal ini berarti penelitian kualitatif harus berlangsung 

pada setting yang jelas dan riil agar pemahaman terhadap suatu fenomena 

dapat ditemukan secara lebih mendalam.   

 

Menurut Lexy Moleong,  terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai 

alasan pemilihan metode penelitian kualitatif.  Ketiga hal tersebut adalah;  

(1) metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak 

(kompleks/heterogen),  (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan informan,  (3) metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
1
 

 

                                                           
1
 Lexy Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung, Remaja 

Rosdakarya, hal 10. 
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Selanjutnya Moleong juga mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
2
 Melalui penelitian ini data yang dihasilkan akan beranekaragam 

sesuai dengan cara pandang informan terhadap objek penelitian yang 

ditanyakan.   

 

Penelitian kualitatif menurut Finally dalam Mispamarti
3
 adalah berbasis 

pada konsep “going exploring” yang melibatkan in-depth and case 

oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.  Penelitian kualitatif 

bertujuan agar membuat sebuah fakta dapat lebih mudah dipahami 

(understandable) dan memungkinkan untuk dapat menghasilkan hipotesis 

baru.  

 

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat memainkan peranan penting 

dalam menginterpretasikan data yang dikumpulkan hingga dapat menarik 

sebuah kesimpulan.  Objektivitas argumen peneliti sangat menentukan 

keabsahan hasil penelitian.  Oleh karena itu peneliti harus dapat “menjaga 

jarak” emosional terhadap penyajian hasil penelitian.   

 

 

 

 

                                                           
2
 Ibid,  hal 31.  

3
 Mispamarti dan Fahmi Riadi, 2012, Jurnal: Masalah dan Topik Penelitian Kualitatif, hal 1.  
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Pada penelitian ini, dampak kebijakan penetapan sekretaris desa sebagai 

pegawai negeri sipil dipandang secara kualitatif. Melalui metode kualitatif 

dapat dilihat secara lebih mendasar pola komunikasi yang terjadi antara 

sekretaris desa dengan kepala desa serta kinerjanya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, dengan menggunakan 

metode kualitaif dapat dilihat berbagai faktor yang berhubungan dengan 

pola komunikasi dan kinerja pemerintahan desa secara lebih mendalam.  

 

B. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif,  yang menjadi fokus penelitian adalah apa yang 

menjadi masalah pada penelitian itu sendiri.  Fokus penelitian sangat 

penting sebagai pembatas ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti,  agar penelitian akan mengarah pada satu arahan yang jelas.  

Dengan demikian hasil penelitian yang akan disimpulkan dapat menjadi 

sebuah pemahaman baru bagi peneliti maupun pembaca dan subjek 

penelitian.  Penentuan fokus penelitian juga dapat memudahkan peneliti 

dalam proses pengumpulan data.  Melalui fokus penelitian,  peneliti dapat 

mengetahui indikator data yang akan dicari serta dengan demikian dapat 

dengan mudah pula menentukan informan yang dipandang mengetahui 

data yang dibutuhkan oleh peneliti.   
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Menurut Nawawi
4
,  bahwa fokus penelitian adalah untuk menyusun 

indikator yang relevan untuk pengumpulan data (yakni membedakan 

indikator penting dengan yang tidak penting);  dan untuk memproduksi 

data serta untuk menjawab pertanyaan riset itu sendiri.  Penentuan fokus 

penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membatasi studi kualitatif,  

sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan 

mana pula yang tidak.
5
  

 

Efektivitas dan efisiensi penelitian dapat dicapai melalui penentuan fokus 

penelitian.  Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya,  fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk 

menjawab pertanyaan bagaimanakah dampak baik bersifat positif maupun 

negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah tentang penetapan 

sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap pola komunikasi 

dan kinerja pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

Secara operasional, hal tersebut dapat diartikan bahwa fokus penelitian ini 

adalah: 

1. Dampak kebijakan, yaitu perubahan yang terjadi pada pola 

hubungan organisasional (komunikasi dan kinerja) karena 

diimplementasikannya sebuah kebijakan (dalam penelitian ini 

kebijakan yang dipilih adalah kebijakan pengangkatan 

sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil).  

                                                           
4
 Hadari Nawawi, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiti 

Press, hal 111.  

5
 Opcit. hal 237.  
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Pengukuran dampak kebijakan pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara membandingkan situasi sebelum dan sesudah 

adanya kebijakan, melakukan observasi dampak kebijakan 

antara satu wilayah dengan wilayah lain (antar desa yang 

dipilih menjadi lokasi penelitian), menjelaskan akibat dari 

sebuah kebijakan baik positif maupun negatif, mengevaluasi 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan, membandingkan apa 

yang terjadi dengan tujuan yang hendak dicapai (pengukuran 

kinerja/performance kebijakan).   

2. Komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi antara 

sekretaris desa berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala 

desa.  Komunikasi pada penelitian ini dilihat melalui saluran 

komunikasi, garis komunikasi, gangguan komunikasi, serta 

polakomunikasi yang terjadi antara kepala desa dan sekretaris 

desa dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. Melalui 

fokus terhadap komunikasi nantinya peneliti dapat mengetahui 

pola komunikasi antar pribadi yang terjadi antara kepala desa 

dengan sekretaris desa PNS di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

3. Kinerja, yang dimaksudkan dengan kinerja pada penelitiaxn ini 

adalash kinerja sekretaris desa dan kepala desa setelah 

diimplementasikammya kenijakan pengisian jabatan sekretaris 

desa oleh pegawai negeri sipil yang akan berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi pemerintahan desa.  
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Kinerja diukur berdasarka lima indikator yaitu; produktivitas, 

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas.  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk 

menjawab permasalahan yang telah ditentukan.  Lokasi penelitian ini 

adalah desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Sekretaris 

desanya telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Untuk menjadikan 

penelitian ini lebih mendalam dan mencapai tujuan yang diinginkan, 

peneliti menentukan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan; (1) 

posisi sekretaris desa telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) 

Sekretaris desa tersebut sebelumnya telah menjabat sebagai sekretaris desa 

belum berstatus Pegawai Negeri Sipil.  

 

Pertimbangan yang ke dua ini dipilih agar penelitian lebih dapat 

menampilkan dampak kebijakan penetapan Sekretaris desa sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (agar dapat melihat dampak kebijakan tersebut 

dengan menggali informasi mengenai pola hubungan pemerintah desa 

sebelum dan sesudah kebijakan penetapan sekretaris desa sebagai Pegawai 

Negeri Sipil). Berdasarkan pertimbangan tersebut,  maka beberapa desa 

yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah: 
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1. Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, desa Tanjung Baru 

merupakan desa yang terletak sangat dekat dengan ibu kota 

kabupaten dan telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan 

desa.  

2. Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji, merupakan desa yang 

kepala desa dan sekretaris desanya belum mengalami pergantian, 

sekretaris desa diangkat pada tahun 2009 dan kepala desa yang ada 

saat ini merupakan partner kerja sekretaris desa sejak sebelum 

menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepala desa telah berada 

pada periode ke dua masa jabatannya. Artinya, kepala desa dan 

sekretaris desa dapat lebih mendalam dalam memaparkan 

perubahan yang terjadi. Selain itu, desa Raksa Jiwa merupakan 

salah satu desa yang tidak memiliki kelengkapan sarana dan 

prasarana seperti tidak memiliki kantor desa.  

3. Desa Batang Hari Kecamatan Semidang Aji, merupakan desa yang 

belum dilengkapi dengan kantor desa serta fasilitas pendukung 

sebagai penunjang kinerja sekretaris desa.  
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Sebagai upaya untuk menyajikan data dengan tingkat validitas yang 

memadai peneliti melakukan triangulasi data dengan melakukan 

konfirmasi kepada pemerintah daerah yang berkewenangan dalam 

menghadapi persoalan yang berhubungan dengan penelenggaraan 

pemerintahan desa, seperti Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan 

Komering Ulu.   

 

D. Jenis Data 

 

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang 

kita peroleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana vertifikasi 

empiris dalam kegiatan penelitian, adapun jenis-jenis data  yang 

dipergunakan adalah: 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan 

dengan konsep penelitian yang kita peroleh secara langsung dari 

unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian.   

Data  primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

keterangan dan penjelasan beberapa sample Kepala Desa dan 

Sekretaris desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Bagian 

Pemerintahan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.     
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara 

langsung yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit 

analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian.  Data yang 

diperoleh adalah dari literatur yang berupa kutipan dari media 

massa,  buku-buku,  internet,  arsip-arsip dan dokumen-dokumen 

yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dengan 

permasalahan yang diteliti,  guna mendapatkan data primer peneliti 

mengunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung terhadap 

objek penelitian,  serta untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik 

dokumentasi.  

 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab secara langsung maupun tertulis antara 

peneliti dengan informan.  Melalui wawancara akan dapat 

diketahui secara lebih mendalam pendapat seseorang terhadap 

permasalahan yang diajukan.   

Jawaban wawancara akan lebih berkembang sehingga peneliti 

dapat mengetahui informasi seara mendetail.   
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Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab 

secara lisan pula.  Ciri utama dari wawancara adalah kontak 

langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara 

si pencari informasi (interviewer/information hunter) dengan 

sumber informasi.  Secara sederhana wawancara diartikan 

sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya 

jawab antara pencari informasi dan sumber informasi
6
. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mewawancarai 

reponden adalah meliputi intonasi suara,  kecepatan berbicara,  

sensitifitas pertanyaan,  kontak mata,  dan kepekaan non 

verbal. Untuk itu, biasanya peneliti perlu menyediakan 

interview guide (panduan wawancara) yang masih bersifat 

umum. Panduan wawancara digunakan untuk mengingatkan 

interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus ditanyakan.   

 

Pada penelitian ini kegiatan pengumpulan data melalui metode 

wawancara dilakukan terhadap tujuh orang informan utama, 

yang dilakukan pada bulan Januari 2014. Tujuh informan 

utama tersebut terdiri dari 3 orang sekretaris desa yang telah 

menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, 2 orang kepala desa 

(dikarenakan desa Tanjung Baru peran kepala desa dilakukan 

oleh pelaksana tugas yaitu sekretaris desa), Kepala Bagian 

                                                           
6
 Sparadley dan Faisal, 1990, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta, PT. Rajawali Perss, hal 

111.  
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Administrasi Pemerintahan Umum Setda OKU, serta Staff 

Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Wawancara 

diakukan di lokasi kerja para informan. Selain informan utama 

tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa 

sekretaris desa sebagai tambahan informasi/data pendukung.  

 

b) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti 

terhadap lingkungan lokasi penelitian. Hasil observasi dapat 

menjelaskan informasi yang belum didapat melalui 

wawancara.  Misalnya melalui observasi peneliti dapat 

mendapatkan informasi seperti fenomena-fenomena yang 

sedang berlangsung,  cara melaksanakan tugas,  pola interaksi,  

dan lain-lain.   

 

Alat yang biasa digunakan dalam teknik observasi adalah;  

lembar pengamatan,  ceklist,  catatan kejadian,  dan lain-lain. 

Melalui observasi peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan 

peneliti menggunakan pendekatan yang tidak dipengaruhi oleh 

konsep atau pandangan sebelumnya.  
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Pada proses observasi, berdasarkan posisi peneliti, observasi 

dapat dibedakan menjadi
7
:   

 

1. Observasi partisipatif, yaitu metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer 

atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden.  

2. Observasi terus terang atau tersamar, yaitu peneliti 

dalam melakukan pengupulan data menatakan terus 

terang kepada sumber data, bahwa ia akan melakukan 

penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data 

yang dicari masih dirahasiakan.  

3. Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang 

dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.   

Peneliti harus mampu mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati objek.  

Pada tahap pengumpulan data melalui observasi, peneliti 

melakukan observasi secara langsung bersamaan waktu 

dengan melakukan wawancara. Observasi peneliti lakukan di 

                                                           
7
 Yana Ekana PS, 2012, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Bandar Lampung, Unila.  



80 

tiga desa yang menjadi lokasi penelitian. Observasi yang 

dilakukan penulis yaitu dengan cara mengamati kondisi tempat 

beraktivitasnya kepala desa dan sekretaris desa. Hal-hal yang 

menjadi perhatian peneliti diantaranya: ketersediaan arsip-

arsip administrasi desa, sarana dan prasarana yang digunakan, 

serta pola interaksi sekretaris desa dengan kepala desa dan 

aparatur desa lainnya ketika bertemu.  

 

c) Dokumentasi 

Selain mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan 

observasi,   penelitian ini juga memakai teknik engumpulan 

data dokumentasi.  Teknik dokumentasi merupakan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,  terutama 

berbentuk arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat,  teori,  dalil/hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan
8
.  

 

Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan dapat berupa, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 202 ayat (3) yang menyebutkan “Sekretaris Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri 

Sipil yang memenuhi persyaratan”.  Dengan penjelasannya 

yang berbunyi “Sekretaris Desa yang selama ini, yang bukan 

Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi 

                                                           
8
 Hadari Nawawi, 2001, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Perss, hal 133. 
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Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan”. 

Berikutnya, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa pasal 25 “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi persyaratan.”  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga mengatur 

tentang persyaratan,  mekanisme pengangkatan,  tugas,  fungsi 

perangkat desa termasuk Sekretaris Desa. peraturan ini bahkan 

menyebutkan bahwa jika kepala desa diberhentikan atau habis 

masa jabatannya maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi 

kepala desa hingga terpilih kepala desa yang baru. Selain itu, 

dokumen berupa peraturan perundangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 

Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Bahan 

sekunder juga didapatkan dari literatur-literatur seperti buku 

panduan pengisian potensi desa yang diperoleh dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dokumen-

dokumen desa,  internet, dan lain-lain. 
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F. Penentuan Informan 

 

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber pengumpulan 

data primer melalui proses tanya jawab secara langsung (wawancara). 

Informan biasanya adalah orang yang terlibat langsung dalam objek 

penelitian dan atau orang yang memahami berbagai informasi mengenai 

masalah yang hendak diteliti.  

Menurut Burhan Bungin, informan adalah orang yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data,  informasi,  ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian
9
.  Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi pada 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling.  Teknik pengambilan sampel purposive adalah sampel 

ditetapkan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata,  

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
10

 

 

Pengambilan sampel dengan metode purposive ini memiliki beberapa 

persyaratan, yaitu: 

 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat 

atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok 

populasi;  

                                                           
9
 Burhan Bungin, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Prenada Media Group, hal 108. 

10 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka 

Cipta,  hal 139.  
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2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat 

pada populasi (key subyectis);  

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di 

dalam studi pendahuluan.
11

 

 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat/terbukti/valid, terdapat 

beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu
12

:  

1) Subyek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau 

aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian;  

2) Subyek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada 

lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian 

penelitian;  

3) Subyek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak 

waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan;  

4) Subyek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat 

perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.  

 

Berdasarkan berbagai kriteria diatas, maka kriteria informan yang 

ditentukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sedang menjabat sebagai pemerintah desa (Kepala Desa dan 

Perangkat Desa) dan Sekretaris desa berstatus PNS di dalam 

institusi pemerintahan desa yang menjadi objek penelitian. 

2. Memahami kedudukan, tugas pokok, dan fungsi jabatannya.  

                                                           
11

 Ibid,  hal 140.  
12

 Sparadley dan Faisal, 1990, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta, PT. Rajawali Perss.  
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3. Sekretaris desa yang bersangkutan telah menjabat dari sebelum 

Pegawai Negeri Sipil hingga sudah diangkat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil saat penelitian ini berlangsung.  

4. Untuk mencapai validitas data yang diperoleh, peneliti 

melakukan triangulasi data melalui wawancara kepada Bagian 

Pemerintahan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Ogan Komering Ulu.  

Keseluruhan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini 

sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, telah memenuhi kriteria-

kriteria tersebut.  

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara,  observasi,  dan 

dokumentasi,  peneliti akan memperoleh banyak data baik data primer 

maupun data sekunder.  Data yang diperoleh tidaklah langsung disajikan 

dan dianalisa,  melainkan diolah terlebih dahulu.  

 

 Menurut Anis Chariri dalam Yana Ekana PS
13

,  terdapat beberapa langkah 

dalam pengolahan data yaitu:  (1) Organisasi data, menentukan kategori, 

konsep, tema, dan pola. Data yang didapatkan melalui wawancara 

dikelompokkan menurut format tertentu (misal menurut jabatan struktural,  

                                                           
13

 Yana Ekana PS, 2012, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Bandar Lampung, Unila. 
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diberi warna). Melalui cara ini peneliti dapat memngidentifikasi informasi 

berdasarkan pemberi informasi. Transkirp hasil wawancara kemudian 

dapat dianalisa dan key points dapat ditandai untuk memudahkan coding 

dan pengklasifikasian. Data hasil observasi dan dokumentasi dapat 

diorganisir dalam form dengan judul tertentu seperti tanggal,  jam,  

peristiwa, partisipan,  dan deskripsi peristiwa.  

 

Data dari analisis catatan organisasi (arsip) dapat diorganisir dalam format 

tertentu guna mendukung data hasil observasi dan wawancara. (2) Coding 

data, data yang telah diorganisir kemudian dikelompokkan ke dalam tema 

tertentu dan diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan. Jadi, coding 

harus dilakukan sesuai dengan kerangka teoritis yang dikembangkan 

sebelumnya. Coding memungkinkan peneliti untuk mengkaitkan data 

dengan masalah penelitian. (3) Understanding,  proses ini berupa 

pemotongan data hasil interview dan dimasukkan ke dalam folder khusus 

sesuai dengan tema yang ada.  Hasil observasi dan dokumentasi 

dimasukkan dalam folder yang sama untuk mendukung pemahaman atas 

data hasil interview.  (4) Interpretasi,  yaitu proses pencarian makna dari 

data yang ada,  dalam interpretasi peneliti harus berpegang pada koherensi 

antara temuan wawancara,  observasi,  dan analisis dokumen.  Disamping 

itu,  peneliti juga harus mampu mengkaitkan teman penelitian dengan 

berbagai teori karena penelitian kualitatif berpegang pada konsep 

triangulation.  
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Berdasarkan penjelasan di atas,  dalam penelitian ini tahap pengolahan 

data dilakukan melalui empat tahap,  yaitu: 

 

1. Editing 

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti 

selesai menghimpun data di lapangan.  Kegiatan ini menjadi 

penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap 

pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti,  seperti ada 

kala kurang atau terlewatkan,  tumpang tindih, berlebih bahkan 

terlupakan.  Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, 

dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian 

diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara 

sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini 

penulis dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh. Misalnya 

ketika penulis meminta dokumen profil desa ke desa yang diteliti 

dan tidak ditemukan, maka peneliti menanyakan ketersediannya 

kepada Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa.  

 

2. Coding (pengkodean) 

Pengkodean yaitu proses mengklasifikasi data-data melalui tahapan 

coding dimana data-data yang telah diedit diberi identitas sehingga 

memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.  Setelah data yang 

diperoleh tersusun dengan baik, peneliti memilah data-data tersebut 

untuk kemudian menentukan data mana yang akan ditampilkan dan 

menjadi pendukung utama dalam pembahasan.  
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3. Tabulasi 

Tabulasi merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan 

data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai 

dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode 

pada tahap coding, kemudian disusun dalam bentuk 

pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan, 

yaitu, data mengenai pola komunikasi, data mengenai sumberdaya 

manusia, dan data mengenai kinerja sekretaris desa PNS.  

 
4. Interpretasi data 

Pada tahap ini peneliti memberi penafsiran atau penjabaran dari 

tabel atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih 

luas dengan menghubungkan jawaban yang diperlukan dengan data 

lain. Ditahap akhir ini, peneliti menjelaskan data yang diperoleh 

dari berbagai metode ini untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga peneliti dapat menyajikan 

suatu hasil penelitian yang valid mengenai dampak kebijakan 

pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil 

terhadap pola komunikasi dan kinerja pemerintahan desa di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu.    

 

 

 



88 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang 

sifatnya induktif (kesimpulan khusus menjadi umum),  yaitu usaha untuk 

memperoleh kesimpulan berdasarkan pemikiran yang alamiah dari 

berbagai jawaban yang diperoleh atau dengan kata lain mencoba 

mendalami dan meneropong gejala atau fenomena dengan 

mengintepretasikan masalah yang terkandung di dalamnya.   

 

Ada beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan yaitu reduksi data 

(penyaringan/pemilahaan data),  display data (penyajian data), verifikasi 

data (pengujian keabsahan/kebenaran data)
14

.   

 

1. Reduksi data  

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada 

penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi data “kasar” 

dengan melakukan pemotongan (rangkum) data sehingga hanya 

hal-hal yang pokok saja yang diambil.  Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai 

laporan akhir secara lengkap tersusun.  

 

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan tahapan 

penyusunan data-data hasil wawancara yang kemudian dikaitkan 

dengan temuan observasi dan dokumen pendukung penelitian. 

Setelah itu peneliti merumuskan data-data yang dianggap penting 

                                                           
14

 Miles Matthew dan Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif,  Jakarta, UI Press, hal 

20. 
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dan dapat membangun hasil penelitian dalam kelompok-kelompok 

yang disesuaikan dengan kategori data yang dihasilkan. Dengan 

demikian melalui teknik ini peneliti sudah dapat menarik 

kesimpulan sementara. 

 

2. Display data  

Display data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian dengan membuat matrik atau 

tabel.  Dengan melihat penyajian-penyajian data dapat dipahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, 

sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.  

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggunakan tabel, dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat 

melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat, 

setelah menarik kesimpulan sementara pada tahap tahap reduksi 

data. 

 

3. Tahap verifikasi  
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Penarikan kesimpulan/verifikasi yakni mencari hubungan,  

persamaan, dari data yang diperoleh baik pada saat sebelum,  

selama maupun setelah pengumpulan data sehingga dapat dicapai 

suatu kesimpulan.   Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran 

kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama 

peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara 

teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan inter 

subjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

(validitasnya).  

 

Pengumpulan data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam 

bentuk narasi.  Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian 

dianalisa secara lebih mendalam guna menemukan jawaban atas 

persoalan penelitian, yang kemudian peneliti menarik sebuah 

kesimpulan atas jawaban permasalahan penelitian  yang telah 

ditemukan tersebut.  

 

 

 


