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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 .  Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Nagari (Desa) Taeh Baruah 

Kecamatan Kabupaten 50 Kota, Penelitian ini menggunakan Pendekatan yang 

bersifat survei. Dimana dalam melakukan penelitian untuk memporeh Fakta-fakta 

dan keterangan secara lansung turun kelapangan untuk mengumpulkan kuesionar 

yang dibagikan lansung kepada Kantor Desa Taeh Baruah Kecamatan 

Payakumbuh Kabupaten 50 kota.  

 

3.2. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek 

yang menjadi kuantitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono : 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat di Taeh Baruah yaitu 950 KK dan 

Perangkat Desa Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, dengan jumlah Pegawai di 

Kantor Desa sebanyak 15 orang. 1 Kepala Desa, 1 Sekretariat, 1 Bendahara,1 

pengamat Kepala Desa, 1 Kepala Binaan, 10 Tim Pembantu.  

 

3.3. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah random sampling dan kuota sampel dihitung dengan menggunakan rumus 

slovin. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa per KK,di Desa 
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Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten lima Puluh Kota yang 

berjumlah 950KK yang kemudian dijadikan jumlah sampel diketahui dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut (Husein Umar, 2004): 
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     (dibulatkan) 

Keterangan:  n  = jumlah sampel 

 N  = jumlah populasi 

 e  = Error 10% (persen kelonggaran) 

  Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 950 

orang dengan kelonggaran 10%, maka hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus slovin didapatkan sebanyak 90,402 atau digenapkan 

menjadi 90 orang.  

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yan 

diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli ( tanpa perantara). 
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Sedangkan sumber data primer dan penelitian ini diperoleh dari jawaban atas 

kuesioner yang dibagikan kepada responden.  

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini 

menggunakan metode kuesioner. Survey kusioner merupakan metode dngan 

menggunakan kuesioner peneitian. kuesioner adalah satu set pertanyaan yang 

sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat 

pegumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat 

dipertanggung jawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang 

kerakteristik populasi yang diteliti (Supranto :2000). Kuesioner penelitian ini 

diserahkan lansung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai 

pada masing-masing Kantor Desa Taeh Baruah untuk mengkoordinir penyebaran 

dan pengumpulan Kuesioner pada Kantor Desa Taeh Baruah yang berupa : 

a. Angket  atau kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

formulirformulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan 

jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti 

(Mardalis, Ignasius tri sunarna, 2010 :27) Penelitian ini menggunakan 

angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur denan 

bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choicequestions) dan 

pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.. Dengan 
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Angket atau kuesioner ini yang akan di berikan kepada Masyarakat Desa 

Taeh Baruah . 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan 

format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada 

responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan 

secara tatap muka di antara peneliti dengan responden. Dalam Penelitian 

ini penulis akan me wawancarai pegawai-pegawai di Kantor Desa Taeh 

baruah dengan beberapa orang dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Pegawai yang akan diwawancara 

 

No Nama Jabatan 

1.  Safri.S.Th.I. Kepala Desa 

2.  H.Ahmad Meki S.Ag Sekretaris 

3.  Mira Yulianti S.sos Kaur Bendahara 

4.  Daptiful parsian  Pembangunan 

5.  Zulmahdin pasaribu  Kaur pemerintahan 

6.  Irlen Deswita Bendahara 

7.  Reska pani zahara a.md Khas pemerintahan 

8.  Tari Permata Sari Operator 

9.  Musriyenti Staf 

10.  Depi silvia Staf 

Sumber : Profil Nagari Taeh Baruah. 

3.6. Variabel Penelitian  

 Variabel adalah apapun dapat membedakan atau membawa variasi pada 

suatu nilai (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam variabel 

penelitian.  
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1.  Variabel bebas (Independent Variabel) 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara 

positif maupun negatif (Sekaran,2006). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah transparansi Dana Desa. 

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Sekaran,2006) . variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi 

masyarakat dalam Pembangunan.  

 

3.7.  Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji kesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

pada penelitian ini setiap variabel. Analisis faktor digunakan untuk menguji 

apakah butir-butir pertanyaan atau indiktor yang digunakan dapat mengkonfirmasi 

sebuah faktor atau kontrak atau variabel (Ghozali :2005). Pengujian ini dilakukan 

dengan uji person correlation, yang menghubungkan antara skor masing-masing 

butir pertanyaan dengan total butir pertanyaan.Hal ini bisa dilakukan dengan 

korelasi product moment, yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ]
 

Keterangan : 

    : Koefisien korelasi 

∑  : Jumlah skor item 
∑  : Jumlah skor total (seluruh item) 

  : Jumlah responden 
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Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi dengan 

skor totalnya, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung uji t dengan rumus:  

        
 √   

√     
 

Keterangan: 

        : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden  

 

Distribusi  (Tabel r) untuk        dan derajat kebebasan (dk=n-2) 

kaidah keputusan 

 

3.7.2. Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi, sejauh 

mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Untuk menghitung 

reliabilitas tes ini digunakan metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, 

misalnya angket atau soal bentuk uraian (Suharsimi: 239).  

1. Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

  = 
   

  –
(   )

 

 

 
 

2. Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut: 

Si =   +   +   + …. +    

3. Menghitung varians total dengan rumus: 

St =  
   

  –
(   )
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4. Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

r11  =  (
 

       
)( 1- 

  

  
) 

Keterangan: 

     = Nilai reliabilitas 

    = Varians skor tiap-tiap item 

∑   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

    = Varians total 

∑  
 
 = Jumlah kuadrat item Xi 

(∑  )
   = Jumlah item Xi dikuadratkan 

∑  
 
 = Jumlah kuadrat X total 

(∑  )
  = Jumlah X total dikuadratkan 

     = Jumlah item 

       = Jumlah responden 

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria reliabilitas tes 

 

Reliabilitas Tes Interpretasi 

0.70 <rhitung 1.00 Sangat tinggi 

0.40<rhitung 0.70 Tinggi 

0.30<rhitung 0.40 Sedang 

0.20<rhitung 0.30 Rendah 

0.00<rhitung 0.20 Sangat rendah 

 

 

 


