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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan studi lapangan (Field Research), dan dalam 

penelitian ini memerlukan sebuah lokasi untuk sebuah penelitian, Lokasi penelitian 

sangat penting dalam menentukan dan mempermudah penulis dalam melakukan 

penulisan skripsi ini, jadi lokasi atau tempatyang digunakan sebagai objek ataupun 

tempat penelitian ini adalah Kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio 

Jaya.Dan Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 

2017dan direncanakan akan selesai pada bulan Januari tahun 2018, lebih kurang 

selama empat (4) Bulan. 

Dalam penyelesaian penelitian ini diperlukan berbagai data yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obsevasi, serta 

pengamatan dan angket yang diberikan langsung kepada sampel penelitian.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teori laporan-laporan, buku-buku 

dan pendapat para ahli tentang pelaksanaan kebijakan. 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 



50 

 

50 

 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data 

yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Bardasarkan buku Sugiyono (2003:26), prosedur pengumpulan 

data secara umum dalam suatu penelitian adalah: 

1. Dokumentasi 

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta 

dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari kantor Desa, yaitu 

data-data yang dapat memdukung di dalam penelitian ini. 

2. Observasi  

Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung kelapangan 

sebagai pra riset untuk mendapatkan data-data tentang Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa yang ada di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar. 

3. Wawancara 

Peneliti dalam hal ini melakukan Tanya jawab langsung kepada 

pengusaha warung internet, wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat 

tidak terstruktur, dimana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan 

susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti mengenai hal-hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna 

melengkapi data-data yang dibutuhkan. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 
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4. Kuesioner (Angket)  

Prosedur yang digunakan dengan pemanfaatan literatur/buku-buku, 

penelitian-penelitian sebelumnya, dan telaah dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman antara hasil 

yang diperoleh dari lapangan dengan teori Implementasi Kebijakan yang ada. 

1. Populasi 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau 

individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan 

tersebut dinamakan unit Implementasi, dan dapat berupa orang-orang, institusi-

institusi, benda-benda, dan lain-lain. (Djawranto, 1994 : 420). Sedangkan 

menurut Nawawi Hendri (2001:141) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif. 

Yang menjadi populasinya dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 

Simpang Petai, pegawai Kantor Desa Simpang Petai yang berjumlah 16 orang 

pegawai, dan masyarakat Simpang Petai 1284 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili 

populasisecara keseluruhaan yang dijadikan responden dalam suatu 

penelitian.Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu 

 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 
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maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi Menurut 

Sugiyono (2010:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Sensus Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.Untuk lebih jelasnya tentang 

pengambilan populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 3.1 KeadaanPopulasi dan Sampel Penelitian  

No Jabatan Populasi Sampel 

1 Kepala Desa Simpang Petai 1 1 orang  

2 Pegawai Kantor Desa Simpang Petai 16 16 orang 

Jumlah   17 orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

 

3.5. Analisa Data  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskripstif dengan analisa kualitatif.Menurut (Sugiono, 2003:11) penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu 

variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable 

satu dengan variable yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan 

atau masalah yang bersifat actual, kemudian mengambarkan fakta-fakta tentang 

masalah yang diselidiki diiringi dengan interprestasi rasional yang akurat kemudian 

diambil kesimpulan dan saran.Berdasarkan metode penelitian yang telah 

dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokan dan 

dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk 

tabel dan uraian. 


