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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian adalah Teknik 

Trianggulasi (Gabungan). 

Menurut Poerwandari yang dimaksudkan dengan Teknik Triangulasi data 

adalah sebuah proses yang menggunakan berbagai persepsi untuk mengklarifikasi 

makna, dan juga memverifikasi proses observasi atau interprestasi. Cara ini 

dilakukan peneliti karena berkaitan dengan persoalan permasalahan yang diteliti 

sangat membutuhkan pendapat dari beberapa orang untuk menglarifikasi sebuah 

jawaban yang benar-benar akurat.24 

3.2 Jenis Penelitian 

Model atau tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif. Melalui model ini, peneliti 

berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Analisis Gaya  

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa 

Bawarani Kec. Golewa Selatan Kab. Ngada. 

 

                                                             
24Poerwandari. (2009). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3 

UI,hal.241 
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3.3  Teknik Penentuan Informan 

Informan penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling, 

yakni informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan 

bahwa informan yang ditentukan merupakan sumber data yang dapat dipercaya 

dan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. 

Berdasarkan teknik pemilihan informan maka informan kunci dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala Desa    : 1 Orang 

2. Kepala Dusun    : 2 Orang 

3. Perangkat Desa              : 2 Orang 

4. Masyarakat Desa Bawarani  : 5 Orang 

Jumlah    : 10 0rang 

3.4 Operasional Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Analisis Gaya 

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. 

  Berdasarkan definisi operasional variabel di atas maka aspek-aspek 

penting yang diteliti yaitu : 

a. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa 

Yang dimaksud dengan Gaya Kepemimpinan kepala desa dalam 

meningkatkan pembangunan desa dalam penelitian ini adalah Seorang Kepala  

dengan kemampuan yang dimiliki meningkatkan seluruh aspek pembangunan 

desa agar pembangunan menjadi lebih baik. Maka aspek-aspek yang harus 

dimiliki kepala desa yaitu berpatisipasi langsung dalam pembangunan, 
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Pengambilan Keputusan, pengarahan, pengawasan, Koordinasi dan 

Komunikasi. 

Indikatornya  : 

 Pengambilan Keputusan dibuat bersama antara Kepala desa 

dengan masyarakat.  

 Melakukan Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar. 

 Memberikan Pengarahan dan mengkoordinasi seluruh 

pembangun desa. 

 Komunikasi yang baik anatara Kepala desa dengan seluruh 

lapisan masyarakat. 

 Berpatisipasi langsung dengan masyarakat dalam program 

pembangunan desa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah : 

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam dalam penelitian ini peneliti 

mengunakan teknik wawancara terstruktur, observasi serta dokumentasi. 

a. Wawancara/ interview 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan salah satu jenis wawancara 

yaitu wawancara terstruktur. Dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada 

informan/responden dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah 

disediakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara 

maka disiapkan alat bantu berupa alat tulis, buku catan dll. 
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b. Observasi  

 Teknik ini mengunakan pengamatan dan pengindraan lagsung terhadap 

suatu benda, kondisai, situasi, proses, atupun prilaku. Observasi adalah 

mengamati dan mendegar perilaku seseorang selama beberapa waktu tampa 

melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang 

memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan dalam tingkat 

penafsiran analisis. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dengan demikian dalam teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda 

tertulis seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dll. Dalam 

penelitian ini peneliti peneliti mengunakan alat digital kamera, foto serta 

mengumpulkan dokumen penting lainnya. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang 

bersifat deskriptif karena lebih relevan dengan obyek penelitian. Data yang di 

proleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis kemudian disajikan 

secara deskriptif kualitatif yaitu mengambarkan atau melukiskan permasalahan 

atau fenomena yang ada serta menjelaskan secara menyeluruh hal yang berkaitan 

dengan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan 

Desa berdasarkan fakta yang ada dilapangan. 

 

 


