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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriktif 

yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 

fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpul data, menganalisis data dan 

menginterprestasikannya (Suryana, 2010). Jenis data dan analisisnya yaitu data 

kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar 

(Sugiono, 2011:14).   

Sementara menurut moleong dalam (Kiki Debi Sinta, 2016) peneliti 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan menurut Sarosa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam 

seting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboraturium dan peneliti tidak 

berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan pengambilan data tahun 

2015 sampai 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Desa Batin 

Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.  

 



 

 

45 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, yaitu berupa Tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi 

langsung, dengan Kepala Desa sebagai pengelolaan keuangan desa desa, 

Bendahara Desa seabagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa, Perangakat 

Desa (Seketaris dan PTPK-D) sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai pengawasa kinerja pemerintah desa, dan Mayrakat 

Desa Batin Suir sebagai principal. 

b. Data Skunder  

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh 

dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak instansi 

dan pihak terkait. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 

informan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 

Sekretaris, Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak yang 

kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui Sistem 

Akuntansi dan Manajmen Keuangan Desa Batin Suir yang telah diterapkan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, 

studi kepustakaan, Dokumentasi, wawancara, dan Kuisioner.  

a. Observasi  

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiono, 

2011:166). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh guru. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik 

observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, 
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agenda dan sebagainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian Arikunto (2010). 

d. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik 

observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (sugiyono, 2011:157). 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan 

kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. 

 
3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model miles 

dan huberman dalam (Kiki Debi Sinta, 2016). Terdapat tiga macam kegiatan 

analisis data kualitatif, yaitu : 

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh 

peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada 

hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan 

data berlangsung dilakukan tahap data, selanjutnya dengan cara membuat 

ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis 
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memorandum teoritis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih 

data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian 

seperti RPJM Desa, APBDes, RKP Desa atau Musrenbang, Laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Penyelenggaraan 

pemerintah desa (LPPD), Wawancara dan kuisioner. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat 

disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini 

penyajian data berupa uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan 

dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mentri dalam negeri. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data, penelitian berusaha menganalisis dan mencari makna dari data 

yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.  

 

 

 


