
BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis penelitian 

lapangan (field risearch) yang mana penelitian dilakukan dengan cara 

langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diinginkan 

di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai 

Utara.1  

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang memberikan data 

deskriptif berupa tulisan ataupun lisan yang dilakukan peneliti terhadap 

orang yang diwawancarai berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

desa Pakacangan.2 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di desa 

Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di desa Pakacangan ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti tertarik dengan apa yang terjadi di  
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desa Pakacangan mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan yang 

belum berjalan dengan baik. Sama seperti permasalahan pada desa-desa lain 

pada umumnya mengenai pelayanan aparat desa yang kurang tanggap, 

kurangnya perhatian dari masyaraakat setempat serta yang paling membuat 

peneliti tertarik adalah permasalahan bantuan-bantuan yang di tujukan baik 

untuk desa Pakacangan untuk perencanaan dan pembangunan di desa 

Pakacangan maupun bantuan untuk masyarakat Pakacangan yang sering 

mengalami keterlambatan mendapatkan bantuan dari desa-desa yang lain 

dan bahkan banyak yang mendapatkan bantuan yang tidak sesuai anjuran 

yang perlu mendapatkan bantuan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik 

dari individu ataupun perseorangan seperti wawancara 

maupun koesioner yang dilakukan peneliti.3 

1) Kenyataan dilapangan mengenai tata kelola pemerintahan 

desa dalam mewujudkan good governance di desa 

Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
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2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam  tata kelola 

pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance 

di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten 

Hulu Sungai Utara. 

b. Data sekunder adalah data penunjang untuk menjelaskan data 

primer yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

identitas informan. Data ini di dapat dari buku-bukundan 

sumber lainnya yang berkaitan dengan data. 

2. Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini adalah: 

a. Responden adalah pihak-pihak yang terkait langsung yang 

memberikan keterangan dalam penelitian ini seperti aparat 

desa Pakacangan dan jajarannya serta perwakilan masyarakat 

desa Pakacangan. Dari responden inilah diharapkan dapat 

memberikan data dan informasi yang diperlukan peneliti.  

b. Dokumen adalah seluruh data-data yang terkait dengan 

penelitian untuk melengkapi pdata penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti untuk melakukan 

pengamatan atau penelitian secara teliti serta pencatatan secara 



 
 

sistematis.4 Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tata 

kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance 

di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 

2. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan 

cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan terbuka 

terhadap responden secara terstruktur untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.5 Wawancara  yang dilakukan pada penelitian 

ini melalui media sosial (whatshapp) dengan cara videocall 

secara langsung dengan responden dikarenakan dari kesbangpol 

memberikan aturan ijin penelitian tidak boleh dilakukan tatap 

muka secara langsung. 

3. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data-data yang 

mampu menghasilkan catatan-catatan penting yang menyangkut 

penelitian, sehingga menghasilkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan data yang sah yang bukan dari data 

karena adanya sebuah perkiraan.6 Data yang dimaksud disini 

data yang diperoleh saat penelitian yang berhubungan dengan 

tata kelola pemerintahan desa Pakacangan. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang memiliki teknik sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu penyelesaian data yang 

diperoleh secara selektif, kemudian dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan tehadap data yang ada. Data-data yang 

didapat kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan lebih 

cermat.7 Data yang dimaksud disini yaitu data yang didapat 

yang menyangkut pembahasan mengenai tata kelola 

pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di 

desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu 

Sungai Utara.  

b. Kategorisasi yang berarti penyusunan kategori yang mana 

kategori merupakan suatu aturan yang menguraikan kawasan 

kategori yang dapat digunakan untuk menetapkan dasar 

pemeriksaan keabsahan data.8 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah data yang terkumpul secara sistematis yang 

diperoleh peneliti baik dari hasil wawancara, dari catatan-catatan 

dan dari bahan lainnya yang mudah dipahami untuk peneliti 
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maupun orang lain.9 Data yang dimaksud disini adalah seluruh 

data-data yang telah dikumpulkan peneliti mengenai 

permasalahan tentang tata kelola pemerintahan desa dalam 

mewujudkan good governance di desa Pakacangan kecamatan 

Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.  
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