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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil sebagai tempat penelitian  adalah pada 

Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan 

Singingi. Dipilihnya kantor ini sebagai objek penelitian dikarenakan kantor ini 

merupakan salah satu Instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai aset 

tetap (Barang Milik Daerah). 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan yaitu terhitung dari bulan  Februari 2017. 

sampai  selesai  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.2.1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari 

informan) yang memiliki informasi tentang data-data tersebut (Idrus, M:2009:86) 

Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara: 

1) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro: 2000 :57). 
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2) Observasi atau yang disebut pula pengamatan, merupakan aktivitas 

pencatatan yang dilakukan secara sistematis, pengamatan dapat dilakukan 

secara telibat (partisipatif) maupun nonpartisipatif (Idrus,M: 2009: 101) 

3.2.2. Data Skunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustakaan 

(Soemitro: 2000: 10). Data ini merupakan data yang sudah tersedia dari objek 

penelitian yang diambil oleh peneliti dari tempat penelitian dimana data ini 

bersifat telah dipublikasikan atau diolah sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti 

lebih memfokuskan menggunakan data sekunder ini. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara ialah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interview (Usman, H. Abar, P.H: 2008: 55). Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan kepada responden yang ditetapkan sebagai 

impormasi kunci. Adapun sebagai impormasi kunci dalam penelitian ini ialah 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, Kasubbag 

Program, Pengurus Barang dan beberapa orang Pegawai yang ditetapkan 

sebagai responden. 

b. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis serta dapat dikontrol keandalannya (Usman, H. Abar, P.H: 2008: 



44 
 

 

56). Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan lingkungan kantor tentang 

bagaimana pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) yang ada pada objek 

penelitian. 

c. Dokumentasi adalah teknik dengan cara mengumpulkan data sekunder 

(Peraturan perundang-undangan dan data relevan lainnya bagi penelitian ini) 

yang berfungsi untuk memperkuat data primer. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti. 

Menurut Sugiyono (2005:54). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 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 (Sugiyono: 2005: 91). Dalam penelitian ini diambil 

beberapa dari populasi untuk dijadikan  sampel dengan menggunakan teknik 

purposive, yaitu teknik penentuan sampel yang mempunyai tujuan tertentu saja 

dengan alasan sampel mampu menguasai masalah yang diteliti, sedangkan 

pegawai yang ditunjuk sebagai responden dilakukan dengan cara Snow Ball 

Sampling. Adapun yang menjadi Sampel pada penelitian ini adalah seperti yang 

tercantum pada tabel dibawah ini. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1: Populasi Dan Sampel Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan 

desa Kabupaten Kuantan Singingi 

 

NO SUB POPULASI JUMLAH PERSENTASE 

1 Kepala Dinas 1 100% 

2 Sekretaris 1 100% 

3 Sub Bagian Program 1 100% 

4 Sub Bagian Umum 1 100% 

5 Sub Bagian Keuangan 1 100% 

6 Pengurus Barang 1 100% 

7 Pegawai 4 100% 
TOTAL  10 100% 

 

3.5. Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis 

kualitatif. Dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk menjelaskan data dalam 

bentuk deskriptif atau digambarkan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada 

objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain 

(Sugiyono:2005:11). 


