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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Sejalan dengan rencana tujuan yang ingin dicapai, maka dalam 

pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Desa 

Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, serta waktu penelitian 

tanggal 01 Oktober 2017-03 Maret 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 2004:84) adapun data 

tersebut dalam penelitian ini merupakan tanggapan responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakan maupun 

teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat 

menunjang aspek yang di teliti didesa mengenai data yg diperoleh dari dan 

yang tersedia di desa yaitu data aparat pemerintahan desa, struktur organsasi 

dan profil Desa Alampanjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yaang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara laangsung informasi-informasi atau keterangan. 

(Umar, 2004:97). 

b. Angket 

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. 

Kuisioner disebarkan kepadaresponden yang berjumlah 88 orang. 

Kuisioner berisi daftar pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas 

dalam Pengelolaaan ADD oleht impelaksana, dimana pertanyaan tersebut 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga 

pertanggungjawaban. 

c. Observasi 

Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan di lokasi 

penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan 

dengan masalah penelitian yakni kondisi geografis lokasi penelitian. 

(Umar, 2004:103). 

d. Dokumentasi 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan 

gambar tentang keadaan lokasi penelitian. Dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal variabel yag berupa catatan , transkip, buku, surat 

menyurat, prasasti dan sebagainya, Suharsimi Arikunto (2010:274). 
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3.4 Pop ulasi dan Sampel Penelitian 

a. 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 NawawiHendri (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 Alampanjang yang berjumlah 

16 orang pegawai, dan masyarakat Alampanjang 2.399 orang. 

b. 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 maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi MenurutSugiyono (2010:91), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yangdimiliki 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. 
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Tabel 3.1 Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian  

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1.  Pemerintah Desa   

 a. Kepala Desa Alampanjang 1 orang 1 orang 

 b. Pegawai Kantor Desa Alampanjang 16 orang 4 orang 

2 Masyarakat 2,399 83 orang 

Jumlah 2,416 orang 88orang 
Sumber: Data Olahan Tahun 2018 

3.5 Informan Penelitian 

Strategi penentuan informan dalam penelitian ini adalh dengan 

menggnakan teknik purposife. Prosedur purposife adalah salah satu strategi 

menentukan informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu 

menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriterian 

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Penelitian ini dikaitkan 

dan melibatkan sejumlah informan penelitian ditetapkan secara sengaja pada 

subjek yang dianggap menguasai dan memiliki kemampuan dan memberikan 

informasi. 

 

3.6 Analisa Data 

a. Jenis Penelitian 

b. Dalam menganalisis Penulis akan menuangkannya dengan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu dengan perentase dengan rumusan berikut : 

  F 

       P =  × 100% 

          N 

 Keterangan :  P = Persentase 

    F = Frekuensi 

   N = Total Jumlah 
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c. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2010:105) mengatakan Skala Pengukuran 

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan kualitatif. 

Analisi data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang 

lebihmudah dibaca dan diintrepertasikan. Dari hasil penelitian yang telah 

dikumpulkan sepenuhnya dilakukan secara kualitatif. Setelah semua data 

diperoleh kemudian semua data akan dikelompokan, diuraikan sesuai dengan 

jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan 

penjelasan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu sebuah analisi 

yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi 

dilapangan mengenai perumusan masalah dalam penelitian ini guna 

mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan 

ditarik kesimpulan.  

 

 


