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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tampa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan varibel lainnya (Sugiyono, 

2011:11). Suatu penelitian yang berusaha menganalisa penggunaan alokasi dana 

desa tahun 2015 di desa Kemang Indah Kecamatan Tambang. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2017-

September2017. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah berupa suatu fakta yang ada yang dapat diuji kebenarannya. 

Adapun jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. 

Adapun sumber data data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1  Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung tampa perantara dari 

sumbernya. 
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3.3.2 Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak instansi berupa laporan 

dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Data yang berkaitan 

dengan penulisan penelitian adalah: 

1. Data yang diperoleh langsung 

2. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

3. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian 

4. Undang-undang dan peraturan pemerintah. 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1  Populasi  

Sugiyono (20011:90) mengemukakan bahwa Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Di penelitian ini berarti yang  menjadi populasinya adalah  

aparatur pemerintah desa dan masyarakat Desa Kemang Indah.  

3.4.2  Sampel  

Sugiyono (2011:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
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kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel didasarkan pada rumus Slovin dengan kriteria yaitu: 

Rumus : 

  
 

       
 

Keterangan:
 

 n = jumlah  sampel 

N = total populasi 

e = tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10%. 

 Sehingga jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai  berikut: 

  
    

            
 

  
    

            
 

  
    

     
 

        dibulatkan menjadi 95 orang  

Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah 95 orang. Maka, teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah teknik non probability sampling yaitu  teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan 

adalah teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel  dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2011:95).  
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    Tabel 3.1 : Jumlah populasi dan sampel 

No Populasi Sampel 

1 Kepala desa 1 

2 Sekretaris desa 1 

3 KAUR desa 4 

4 BPD 1 

5 LPM 1 

6 Hansip 1 

7 Pemuda 1 

8 Masyarakat desa 85 

Jumlah 95 

   Sumber :Data Olahan  Tahun 2016 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ada tiga teknik 

pengumpulan data yaitu: 

3.5.1  Observasi  

Observasi adalah pengumpulan data yang bertumpu pada pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian. Jadi, observasi adalah suatu proses 

pengamatan secara langsung tentang apa yang terjadi dilapangan. 

3.5.2  Wawancara   

Wawancara adalah pengumpulan data yang datanya dikumpulkan melalui 

wawancara dengan responden, teknik ini digunakan bila data yang diperlukan 

sebagian besar atau seluruhnya berada didalam benak pikiran responden. Jadi, 

Wawancara adalah  suatu proses  tanya jawab langsung  kepada responden. 
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3.5.3  Kuisioner/angket    

Kuisioner/angket adalah  pengumpulan data yang datanya didapat melalui 

formulir yang berisikan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden 

untuk dijawab. 

3.6 Analisis Data  

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa  

Tahun 2015 di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang, maka  metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2011:14).Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode yang digunakan 

untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tampa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dan variabel lainnya.  

Selanjutnya data yang dikumpul akan diolah dengan memakai teknik skala 

likert (Sugiyono, 2003:93). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan 

uraian dengan rumus persentase dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P= Persentase 

F= Frekuensi 

N= Sampel 

Untuk mendapatkan kesimpulan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 

2015 di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang. Maka indikator yang telah 

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sebagai 

berikut: 

Sangat Baik  : 81 – 100% 

Baik   : 61 – 80% 

Cukup Baik  : 41 – 60% 

Kurang Baik  : 21 – 40% 

Tidak Baik   : 0 – 20% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran tersebut maka hasil penelitian 

akan dapat ditarik kesimpulan dengan baik tentang Penggunaan Alokasi Dana 

Desa Pada Tahun 2015 di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang. 


