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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian 

Kualitatif, kulitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial 

yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata 

dan diperoleh dari situasi yang Ilmiah. 

 

3.2 Waktu dan Tempat 

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan November 

2017 dan direncanakan akan selesai pada Tahun 2018. Tempat penelitian ini 

dilakukan pada Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kaabupaten Siak. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden 

atau narasumber. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. 

Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer 

adalah observasi dan waawancara. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau 

dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan 
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penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, 

bagan struktur organisasi dan arsip. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013 : 145) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis untuk diwawancarai 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

NO Key Informan Jumlah 

1 Kepala Desa 1 Orang 

2 Sekretaris Desa 1 Orang 

4 Bendahara Desa 1 Orang 

5 Kaur Umum Desa 1 Orang 

6 Kaur Pembengunan Desa 1 Orang 

7 Tokoh Masyarakat 6 Orang 

Jumlah 12 Orang 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut 

Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar”. 
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Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi kasus di desa 

Rempak). Berikut adalah tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti.  

a. Observasi terhadap pembangunan di Desa Rempak; 

b. Observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat.  

2. Wawancara  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

pengumpulan data yang utama (untuk mrendapatkan data primer) peneliti 

akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan 

yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta 

mencatat kejadian dan informasi dari informan yang kemudian dijadikan 

sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.  

Informan yang kompeten dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 

orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali 

informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

 

3.5 Analisis Data 

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan, maka data 

dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang 

digunakan adalah teknik deskriktif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya 

sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian 

dilakukan inteprestasi sehingga diperoleh kesimpulan. 


