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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah sepenuhnya di wilayah Kabupaten Kuantan 

singingi yaitu pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah 

bahwa prosedur penetapan APBD adalah sangat penting, karena berhubungn 

dengan kemajuan daerah, masyarakat dan negara. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengkaji hal ini melalui suatu penelitian ilmiah.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:11) jenis penelitian yang digunukan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Deskritif Kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu veriabel atau lebih 

(Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

dengan satu variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan 

menganalisis Prosedur Penetapan APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 

2017. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyo (2012:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

34 



 

 

35 

Menurut Sugiyono (2012:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh polasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Dengan demikian ditarik cuplikan (sampling) dalam 

penelitian ini bersifat (purposive),sehingga yang menjadi subjek penelitan 

(responden) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

memadai berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Oleh karenanya, terdapat 

beberapa subjek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan peneliti sebagai 

sumber data. Subjek-subjek penelitian diantaranya adalah: 

a. Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Komisi A, B dan C 

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

d. Tokoh masyarakat. 

Tabel 3.1 Subjek Penelitian 

No Jenis populasi Jumlah Populasi Sampel 

1. Anggota DPRD Kabupaten 

Kuantan Singingi Komisi A, B 

dan C 

35 orang 3 orang 

2. Sekretaris Daerah Kuantan 

Singingi 
1 orang 1 orang 

3.  Kepala Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1 orang 1 orang 

4. Tokoh masyarakat. 4 orang 1 orang 

 Jumlah  40 orang 6 orang 

Sumber: Data olahan 2017 
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 Berdasarkan judul penelitian ini penulis memfokuskan kajian terhadap 

Prosedur Penetapan  APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. Maka 

sampel yang pilih adalah perwakilan beberapa orang dari Anggota DPRD, 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Tokoh Masyarakat. Alasan 

memilih perwakilan beberapa orang dalam pengambilan sampel yaitu dengan 

pertimbangan bahwa dalam pasal 77 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menyatakan bahwa DPRD 

(sebagai sebuah lembaga, bukan Anggota DPRD secara individu) mempunyai 

fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Selajutnya dalam pasal 78 

disebutkan bahwa salah satu Tugas dan Wewenang DPRD (sebagai sebuah 

lembaga, bukan anggota DPRD secara individu) adalah melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan 

lainnya, keputusan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemrintah Daerah dalam 

melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di 

daerah. 

Cara penentuan sampel yang dimaksud atau dipakai oleh penulis yaitu 

purposive sampling maksudnya adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, seperti merek yang menurut penulis mengerti dan tahu 

maksud dan tujuan dari penelitian ini (Prof. Dr. Sugiyono, 2012:96).  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara 

lain: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari responden yang merupakan anggota 

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang banyak terlibat dalam 

penggunaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara 

langsung. Data primer diperoleh secara langsung dilokasi penelitian pada 

saat penelitian berlangsung. Sumber perolehan data primer mencakup 

transkip hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kuantan 

Singingi. Selain itu sumber data juga diperoleh dari transkip hasil 

observasi pada kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi terhadap 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Prosedur 

Penetapan APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017. Data 

sekunder dapat diambil berupa risalah persidangan mengenai proses 

jalannya sidang penetapan APBD tahun 2017. Selain itu data sekunder 

yang dibutuhkan  data sekunder yang dibutuhkan adalah naskah APBD 

Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2016 dan laporan hasil BPK 

RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2016. Disamping itu juga 
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berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan 

dengan judul penelitian penulis.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi, menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012: 166) 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses 

psikologis. Dengan maksud penulis mengadakan pengamatan langsung 

kelokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi 

dilapangn. Hal yang akan di observasi adalah ketepatan waktu penetapan 

APBD. 

b. Wawancara, wawancara dilakukan antara penulis dengan ketua DPRD 

Kabupaten Kuantan Singingi selaku sampel dalam penelitian ini. Adapun 

teknik wawancara dilakukan agar data/informasi dapat diperoleh secara 

langsung dan mendalam, serta bisa dipertanggung jawabkan.  

c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 

tersimpan pada lokasi penelitian. 

d. Kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan bahan-bahan bacaan literatur, 

buku-buku dan artkel-artikel yag berhubugan dengan penelitian. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Untuk mengetahui prosedur penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, penulis menggunakan 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara Deskritif 

Kualitatif yakni analisa dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian 

penulis dilapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulam sesuai dengan fakta 

yang ada dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian. 

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini kembali diteliti guna 

mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, sehingga apabila terdapat 

kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali. 

Analisis data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data 

agar menjadi informasi yang dapat dikumpulkan dalam menjelaskan 

permasalahan penelitian. Setelah informasi dianggap cukup maka langkah yang 

dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi 

yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang 

disiapkan dalam daftar wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun 

pendapat yang disinggug dalam tinjauan pustaka sehingga dapat ditafsirkan untuk 

merumuskan kesimpulan penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif dimana penelitian 

memulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk 

secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas. Selanjutnya mengevaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah oleh Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017. Kesesuaian sistem 

dan prosedurnya dengan Peraturan yang berlaku kemudian dianalisis sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 


