
34 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2013: 1). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Data-data 

yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata dan perilaku, 

kalimat, skema dan gambar dengar latar belakang alamiah, manusia sebagai 

instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian 

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 
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Penelitian ini menggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian 

ini menjelaskan secara rinci dan menyeluruh dalam menjawab masalah yang akan 

diteliti.  

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian 

juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil 

penelitian yang telah diterapkan (Moleong, 2006: 92). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja aparatur 

pemerintahan Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam 

pengembangan potensi desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai 

berikut. 

1. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas 

baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.  

2. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam 

bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.  

3. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada 

dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di 

sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.  
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4. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan 

seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan 

prioritas.  

C. Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2013: 2) kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang 

pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, 

bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap,  tetapi data yang mengandung makna 

dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

lapangan (Lofland dalam Moleong, 2006: 157). Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peniliti dan 

informan. Untuk mendapatkan data primer melalui wawancara tatap muka maka 

informan telah ditentukan secara sengaja, artinya dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa informan mengetahui secara baik tentang kinerja Aparatur Pemerintahan Desa 

Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan 

potensi desa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer (Lofland dalam Moleong, 2006: 157). Data 
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sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi dan sebagainya yang menunjang 

penelitian ini. Data sekunder yang didapat pada penelitian berupa Undang-undang, 

peraturan pemerintah dan peraturan daerah. 

D. Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut 

menurut Sugiyono (2006: 54): 

Penentuan informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya 

berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, 

peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data lebih lengkap. 

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive  

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Kepala Desa 

2. Perangkat Desa 

3. Masyarakat Desa Taman Negeri (dikelompokkan Tim Penggerak kelembagaan 

desa seperti LPMD, PKK tingkat Desa, Karang Taruna, Pemuka Adat/Agama, 

Lembaga Kemasyarakatan lain) 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2006: 72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan  studi pendahuluan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan 

yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

keyakinan pribadi.  

 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan maksud untuk 
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mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam, 

terperinci dan gambaran jelas mengenai kinerja aparatur pemerintahan desa Taman 

Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan potensi desa. 

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan 

yakni sebagai berikut:  

1. Kepala Desa Taman Negeri 

2. Sekretaris Desa Taman Negeri 

3. Bendahara Desa Taman Negeri 

4. Badan Permusyawaratan Desa Taman Negeri 

5. Tokoh Masyarakat Taman Negeri 

6. Tokoh Pemuda Taman Negeri 

7. Tokoh Adat Taman Negeri 

 (Daftar Wawancara Terlampir). 

 

2. Observasi 

 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan 

difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi 

dan pandangan benar-benar berguna (Moleong 2006:173) Menurut Marshall dalam 

Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna 

dari perilaku tersebut. 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi terus terang atau 

tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka 

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi 

dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini 

untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak 

akan diijinkan untuk melakukan observasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-

sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di 

lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting yang berkaitan dengan 

kinerja aparatur pemerintahan Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur 

Lampung Timur dalam pengembangan potensi desa. Teknik dokumentasi pada 

penelitian ini dengan cara pengumpulan data pada Desa Taman Negeri dan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut. 

1. Editing, yaitu suatu kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa 

kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna menghindari 
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kekeliruan dan kesalahan penulisan penulisan, sehingga akan mendukung proses 

penelitian selanjutnya.  Data yang diedit dalam penelitian ini berupa data hasil 

wawancara dengan Aparatur Desa Taman Negeri dan Masyarakat. 

2. Interpretasi, yaitu mendiskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti 

dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian diinterpretasikan untuk 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang 

didapat dari hasil wawancara 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data bersifat induktif, yakni sebuah analisis berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.  Teknik analisis data dilakukan dengan 

tahap yang dikemukakan Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 91) 

yakni langkah data reduction (merangkum), data display (Penyajian Data), dan 

verification (Kesimpulan). 

 

 


