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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Qualitatif reseach methods were develoved in the social sciens to 

enable researchers to study social and cultural phenomena.1 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang  dilakukan secara sistematis dengan mengangkat 

data yang ada dilapangan.2 Dengan cara langsung  ke lokasi penelitian 

melalui wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya untuk 

mendapatkan data-data yang akurat.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara utuh.3 Pada penelitian kualitatif 

memiliki 2 (dua) tujuan, yang pertama menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and eksplorer), dan yang kedua 

                                                                 
1
 Sari Wahyuni,  Qualitative  Research Method: Theory and Practice, ( Jakarta: Salemba 

Empat, 2012) , hlm. 1 

 
2
 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Reserach, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58. 

 
3
 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penetilitan Kualitatif.  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1991), hlm. 3. 
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menggambarkan dan menjelaskan.4 dalam penelitian ini berusaha 

menggambarkan berdasarkan apa yang ada dilapangan dan data-data 

hasil wawancara dengan informan, ataupun dari sumber yang terpercaya 

dan menganalisis dari data. Penelitian bersifat kualitatif yang bertujuan 

melengkapi uraian dan membuat analisa tentang Penerapan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan 

Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

 

B. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gudang Hirang 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Lokasi tersebut adalah tempat 

penelitian yang berkaitan dengan tidak adanya penerangan jalan umum di 

Desa Gudang Hirang karena rawan  kecelakaan bagi pejalan kaki, pengendara 

dan masyarakat sekitar dan dibandingkan desa lain hanya desa Gudang 

Hirang yang sampai saat ini yang tidak memiliki lampu penerangan jalan. 

 

C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini bisa juga disebut sebagai Informan, informan 

yang dimaksud pada latar penelitian agar dapat memberikan keterangan 

                                                                 
4
 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif.  

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012) 



40 
 

yang peneliti ingin cari.5 Pada penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Ketua RT 01, 02, 

03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, dan Kepala Desa Gudang Hirang. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi titik perhatian yang 

ingin dicari oleh penelitian.6 Objek dari penelitian ini adalah penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan 

dan kendala yang dihadapi dalam penerapan perda untuk membantu 

pembangunan desa di Desa Gudang Hirang. 

 

D. DATA DAN SUMBER DATA 

1. Data 

Data yang akan penulis gunakan adalah data primer dan sekunder 

sebagai berikut: 

1) Data Primer. 

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertanyaan7 yang diperoleh dari informan (objek 

penelitian). Data primernya adalah melalui wawancara kepada 

                                                                 
5
 Lexy J. Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 132. 
6
 Ibid, hlm. 137. 

 
7
 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1984), hlm. 34. 
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informan pada penelitian ini objeknya yaitu penerapan peraturan 

daerah No 1 Tahun 2015 dan kendala yang dihadapi dalam 

penerapan perda di Desa Gudang Hirang. 

 

2) Data Sekunder 

Data yang akan digunakan untuk menjelaskan data primer yaitu: 

a) Biodata Informan; 

(1) Nama, Umur, Jabatan, Pendidikan Terakhir dan 

Alamat. 

b) Lokasi Penelitian di Desa Gudang Hirang Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

Data sekunder yang diperoleh dari penulis melalui buku-buku 

dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

yaitu: 

a) Dampak Implementasi perencanaan pembangunan daerah di 

Kalimantan oleh Perpustakaan Nasional RI. 

b) Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah 

secara langsung. 
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2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah: 

1) Informan 

Informan adalah subyek yang mana data itu diperoleh.8 Pihak-

pihak yang terkait langsung yang dapat memberikan keterangan 

dalam penelitian ini adalah LKD (lembaga Kemasyarakatan Desa) 

dan perangkat desa dari Desa Gudang Hirang. 

Jumlah informan : 12 orang terdiri dari 11 orang dari Lembaga 

Kemasyarakatan Desa atau Ketua RT dan 1 Orang dari Kepala Desa 

Gudang Hirang. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan maka penulis melakukan teknis pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.9 

Dengan melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melihat 

langsung kenyataan atau apa akan diamati yang terjadi di lapangan. 

2. Wawancara 

                                                                 
8
 Lexy J. Moeleong, Loc. Cit, h. 157. 

 
9
 Suharismi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), 

hlm. 45. 
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Wawancara dilakukan dengan oleh dua pihak pewawancara 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau para informan 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.10 

3. Studi Dokumen 

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya”.11 Pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, 

mempelajari dan mencatat data yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

F. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISI DATA 

A. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian disini terdiri dari 

beberapa tahapan, antara lain: 

a. Koleksi data, yaitu suatu cara pengumpulan data, baik itu data primer 

ataupun data sekunder yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

b. Editing data, yaitu suatu cara penyaringan data dan mengoreksi data yang 

telah terkumpul yang mana dirasa dianggap perlu sesuai dengan 

keperluan dalam penelitian. 

c. Interpretasi data, yaitu suatu cara penjelasan terhadap data yang sudah 

tercatat, tersaji serta menafsirkan data tersebut dengan menghubungkan 

                                                                 
10

 Lexy. J. Moleong, Op.cit , hlm. 186 
11

 Suharismi Arikunto, Op.cit , hlm.104 
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bersama teori yang didapatkan  dengan bahasa peneliti sendiri, sehingga 

mudah untuk dipahami. 

B. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis terhadap data yang dihasilkan, baik itu dari wawancara, catatan 

tangan serta yang lainnya, sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti 

sendiri maupun yang lain.12 Adapun analisis yang digunakan dalam 

skripsi disini adalah analisis kualitatif , dalam hal analisis data kualitatif, 

Bodgan menyatakan bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformsikan kepada orang 
lain. 13 
 

 
G. PROSEDUR PENELITIAN 

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tersusun secara sistematis, 

maka penulis melakukan beberapa tahapan dalam penelitian, antara lain yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Membuat desain proposal skripsi dengan mengajukannya kepada dosen 

pembimbing  satu dan dosen pembimbing dua untuk diadakan koreksi. 

b. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro skripsi Fakultas Syariah 

pada tanggal 28 Februari 2019. 

                                                                 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabete, 

2012), h. 250. 

 
13

  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D,  Cet. 24, (Bandung: 

Alfabete, 2014)  hlm. 244 
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2. Tahapan Persiapan  

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi pada hari Kamis, 21 Maret 

2019. 

b. Penyusunan instrumen pengumpulan terhadap data. 

c. Meminta surat perintah riset atau penelitian.  

3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Melaksanakan penelitian dengan menggali data yang ada di lapangan 

selama 20 Hari dari tanggal 15 Juni s/d 14 Juli 2019. 

b. Melaksanakan pengumpulan data dengan adanya wawancara dan 

penulisan dokumen-dokumen.  

c. Mengolah dan melakukan analisis data dari hasil penelitian. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian 

a. Penyusunan hasil penelitian. 

b. Adanya konsultasi dengan dosen pembimbing satu dan dosen 

pembimbing dua tentang laporan yang telah disusun untuk diadakannya 

koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 

c. Selanjutnya  dibawa pada sidang munaqasah skripsi dihadapan penguji 

pada tanggal 25 Oktober 2019. 

 


