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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Peneltian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

menurut Sugiyono (2004:11) yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui variabel mandiri baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa 

bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang serta faktor 

penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa  Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dilakakukan penulis adalah di Desa Alam 

Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan 

mulai dari bulan November 2016 sampai selesai. Alasan penulis melakukan 

penelitian di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis, sehingga 

mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama 

proses penelitian dan juga karena penulis ingin mengetahui sejauh mana 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa  Alam Panjang Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar dalam 

pembangunan desa dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang berasal 

dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan 
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keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa. 

Apabila Alokasi Dana Desa dikelola dengan baik dan jujur maka, dapat 

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Alam 

Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar itu sendiri.   

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data  

Data adalah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui 

berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi. (Husaini Usman, 2008 

:15). 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan yaitu :  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

dilapangan yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket) yang 

meliputi : ideentitas responden, data hasil kuesioner, data hasil wawancara 

dan observasi.  

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh darri instansi 

pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini 

merupakan data yang sudah tersedia dari objek peneliti yang diambil oleh 

peneliti dari tempat penelitian dimana data ini bersifat telah 

dipublikassikan atau diolah sebelumnya. Data ini bisa berupa penjelasan 

umum, data aparat pemerintah desa, struktur organisasi, demografi Desa 

Alam Panjang, data APBDesa dan data sekunder lainnya yang dianggap 

perlu dan berguna bagi peneliti. 
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3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa 

yang terjadi. Nurul Zuriah (2009 : 116) mengemukakan bahwa Populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup 

dan waktu yang ditentukan. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 

2011 : 90).  

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi penelitian ini adalah 

masyarakat umum yang berjumlah 3.289 orang, masyarakat umum disini 

adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum dan yang merasakan 

serta membutuhkan pelayananpublik di Desa Alam Panjang Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Jadi jumlah populasi dari penelitian ini 

adalah 3.289 orang.   

3.4.2 Sampel  

Menurut Sujana dalam Harbani Pasalong (2005), Sampel adalah 

sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (sugiyono, 2011 : 91).  
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Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

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

Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan rumus dan teori slovin (Sangadji, 2010 :189), untuk 

tingkat kesalahan, 1%, 5%, dan 10%. Rumus untuk menghitung ukuran sampel 

dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

n= Jumlah Sampel 

N= Jumlah Populasi 

I= Nilai Konstant (Nilai Tetap/Ketentuan) dari Rumus Slovin 

e= error 10% = 0,1 (persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan    pengambilan sample) 

Diketahui : N= 3.289 orang e =0,1  

Ditanya : n ? 

Jawab: 

n = 
 

      
 

n = 
     

            
 

n = 
𝑵

𝟏 𝑵 𝒆𝟐
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n = 
     

     
  

n =97,04 

n =97 orang 

Berdasarkan rumus dan tabel tersebut dapat dihitung sampel dari 

populasi 3.289 orang dengan tingkat kesalahan 10 % maka jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 97 orang. Diambil sebagai sampelnya aparat desa, 

tokoh masyarakat, dan masyarakat desa yang ada di Desa Alam Panjang. 

Adapun key informant yang berjumlah 7 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan serta 4 orang tokoh masyarakat. 

Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

Teknik Random Sampling. Teknik random sampling menurut Sugiyono (2011 

: 93) merupakan teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan starata yang ada di dalam 

populasi itu. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta 

untuk lebih jelasnya tentang jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini 

maka, dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 : Perincian Populasi dan Sampel 

 

Sub Populasi Populasi Sampel 

Masyarakat Umum 3.289 orang 97 orang 

Jumlah 3.289 orang 97 orang 

Sumber Data : Kantor Desa Alam Panjang , 2016 
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Tabel 3.2 : Key Informan Penelitian Di Desa Alam Panjang Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

No Nama Jabatan  

1 Khairullah Kepala Desa 

2 Miky Rinaldi Sekretaris Desa 

3 Yozerizal Kaur Pembangunan 

4 Yasir Tokoh Adat 

5 H. Tarmizi Tokoh Agama 

6 Syamsari Tokoh Pemuda 

7 Darusman Masyarakat 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data  dilapangan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek yang 

akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan 

adanya pedoman observasi. Sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan faktor-

faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Kemudian penulis 

melakukan dokumentasi foto-foto dengan menggunakan kamera telepon 

genggam. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak 
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terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

tujuh orang key informant yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala 

Urusan Pembangunan dan 4 orang tokoh masyarakat.  

c. Angket (Kuisioner) 

Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dibagikan 

kepada responden yaitu masyarakat dan instansi terkait yang terdapat di 

Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten  Kampar untuk 

diisi sesuai dengan keperluan penelitian.  

 

3.6 Teknik Analisa Data  

Analisa data disini dimaksudkan sebagai kegiatan yang menyajikan 

bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan faktor penghambat 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar, penulis menggunakan metode analisa data deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode yang mencoba menganalisa dan memberikan 

gambaran secara terperinci mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 

faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, berdasarkan kenyataan di 

lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi 

dengan uraian yang dikaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang 

mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan 
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interpretasi terhadap hasil yang relavan dan diambil kesimpulan serta saran. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik skala 

Likert (Sugiyono, 2011 : 107). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala pengukuran tipe ini maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan  atau pertanyaan. Jadi, jawaban setiap item instrumenyang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, yakni sebagai berikut : 

a. Setuju   : 4 

b. Cukup Setuju : 3 

c. Kurang Setuju : 2 

d. Tidak Setuju : 1 

Berdasarkan metode penelitian  yang telah dikemukan maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan 

diuraikan dengan rumus persentase Skala Likert Sugiyono (2011 : 109) 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

F = Frekuensi  N= Populasi 

Persentase =  
𝑭

𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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Tahap-tahap dalam analisis data statistik : 

1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai jawaban S, CS, KS dan 

TS. Mengalikan jumlah per item dengan skor setiap jawaban yang telah 

diberikan. Misalnya : S skornya 4 begitu pula seterusnya. 

2. Dari semua jawaban S, CS, KS dan TS dibagi dengan jawaban kuesioner 

dikalikan 100 %. 

Menurut sugiyono (2011 : 105) 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 data kualitatif. Adapun 

untuk keperluan analisis dalam peneltian ini, maka jawaban dari responden 

dalam kuisioner diberi skor dengan alternatif baik sampai dengan tidak baik : 

a. Setuju/baik    = 76 % - 100 % 

b. Cukup setuju/cukup baik = 56 % - 75 % 

c. Kurang setuju/ kurang baik = 40 % - 55% 

d. Tidak setuju/tidak baik =  0 % - 39 % 

 

 

 

 

 


