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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpotivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.  

Sugiono (2010:9) artinya apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif 

banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau 

jurnalis yang juga terjun kelapangan untuk mempelajari manusia tertentu 

dengan mengumpulkan data yang banyak. 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kenegerian Kuntu 

Kecamatan Kampar kiri. Penelitian mulai dilakukan pada bulan Januari 2018 

dan direncanakan selesai pada bulan Mei 2018. 

 

3.3 Subjek Dan Objek Penelitian 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang dapat memberikan  

keterangan atau informasi kepada peneliti, yang menjadi subjek penelitian 
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pada penelitian ini adalah: Kepala Kenegerian Kuntu, Sekretaris desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Anggota Pemanfaatan 

tanah kas desa. 

 

3.3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pemanfaatan hasil tanah kas Desa. 

Pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: Objek penelitian 

menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga 

dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal 

lain jika dianggap perlu. 

 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

responden melalui interview maupun observasi berupa identitas responden dan 

hasil tanggapan responden tentang bagaimana pengelolaan tanah kas desa di 

Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar Kiri. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen, buku-buku, seta hasil-hasil penelitian lainya yang berkenaan dengan 

penelitian antara lain : Data Penduduk, Data Pemanfaatan Tanah Kas Desa, 

Buku-Buku, Skripsi, Jurnal Dan Profil Kenegerian Kuntu. 
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3.5 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008 : 90), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

pihak pemerintahan di Kenegerian Kuntu dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 

Di Kenegerian Kuntu Kecamatan Kampar Kiri 54 orang. 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono:2008: 91). Adapun penetapan sampel dilakukan 

dengan cara Sampling Purposive yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu tetapi juga penetapan sampel harus 

dilakukan dengan cermat sesuai karakteristik populasi. Untuk lebih jelasnya, 

penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi dan sampel yang akan diteliti untuk mengetahui  

pengelolaan tanah kas Desa di Kenegerian Kuntu 

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sub Populasi 

Jumlah  

Persentase Populasi  Sampel  

1 Wawancara  

(key informan) 

a. Kepala Desa 

b. Ketua BPD  

c. Sekretaris Desa 

d. Tokoh Masyarakat 

e. Pemanfaatan Tanah 

Kas Desa  

1 

1 

1 

1 

50 

1 

1 

1 

1 

10 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 Jumlah 54 14 100% 
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3.6 Teknik Pengambilan Data 

3.6.1  Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara 

yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai 

dengan data yang diperlukan. 

3.6.2 Observasi (Pengamatan) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung di 

lapangan melihat proses Pemanfaatan Tanah Kas desa.  

3.6.3 Dokumentasi 

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai 

pengelolaan tanah kas desa di Kenegerian Kuntu dan foto-foto ketika 

melakukan wawancara dan lainnya. 

3.6.4 Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data 

tersebut akan dikelompok kan kemudian data dianalisa secara deskriptif 

kualitatif yang diproses menggunakan presentase.  

Sugiono (2003:11) dekriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (dependen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan 

variabel lain.  

Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan 

gambaran. data yang bersifat kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata 
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atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Adapun menurut Arikunto dalam menganalis penulis akan 

menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase 

dengan rumusan sebagai berikut: 

%100x
N

F
P    

Dimana: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

Penetuan kriteria penilaian dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sangat sesuai/ sangat baik 

2. Sesuai/  baik 

3. Cukup sesuai/ cukup baik 

4. Kurang sesuai/ kurang baik 

5. Tidak baik 

 


