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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitati. 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 dana desa di 

Desa Lipatkain Selatan serta faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa 

Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten kampar Provinsi Riau. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2017 sampai dengan selesai. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Sugiono (2011: 14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentu kata, kalimat, skema, 

atau gambar. 
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Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap. 

1.3.2 Sumber Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang saya 

gunakan, yaitu data primer dan sekunder.  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak 

terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran 

yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Kepala Desa, 

perangkat Desa dan tokoh masyarakat di Desa Lipatkain Selatan Kampar 

Kiri Kabupaten Kampar. Hasil dari tanya jawab yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung masalah 

yang diteliti, yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta relevan, karya tulis para ahli, dan lain-lain untuk 

melengkapi data primer, yaitu antara lain :  

a. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. 

b. Penggunaan Keuangan Dana Desa. 

c. Realisasi Keuangan Dana Desa. 

d. Serta data lain yang mendukung penelitian.   
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3.4 Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Nawawi dalam (Pasolong, 2013:99) populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari  manusia, tumbuh-

tumbuhan, benda-benda hewan dan gejala-gejala, nilai  test atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah perangkat Desa dan 

masyarakat Desa Lipat Kain Selatan.  Jumlah perangkat Desa 19 orang 

dan jumlah masyarakat Desa 3.710 jiwa. 

2. Sampel  

Menurut Nawawi dalam (Pasolong 2013:100) sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya 

dalam suatu penelitian. 

Sedangkan pengumpulan data pada masyarakat menggunakan 

teknik Sampel kebetulan (accidental sampling),dalam menentukan jumlah 

sampel pada masyarakat penelitian ini menggunakan rumus Slovin 

(Sangadji, 2010:189), sebagai berikut:  

n  = 
Ne1

N


 

n  = 
2%)10(710.31

710.3



 

n  = 
1,371

710.3


 



 

 

43 

n  =   
1,38

710.3
 

n  =    97.3 

n  =    97 

Keterangan : 

n  =  Jumlah sampel 

N =  Jumlah nasabah 

E  =  error 10% (persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan 

sampel) 

Dari hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa insedental 

sampling dalam penelitian ini adalah 97 orang.  Diambil sebagai sampelnya aparat 

desa dan masyarakat desa yang ada di Desa Lipatkain Selatan. Adapun key 

informant yang berjumlah 7 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 

Bendahara Desa. Serta 4 orang masyarakat Desa. Sedangkan teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah Teknik Random Sampling. 

Teknik random sampling menurut Sygiyono (2011 : 93 ) merupakan teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak, tanpa 

memperhatikan strata 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 3710 orang 97 orang 

Jumlah 3710 orang 97 orang 

Sumber Data : Kantor Desa Lipatkain Selatan,2016 
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Tabel 3.2 : Perincian Populasi dan Sampel  

No Nama Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

AL-Anhar 

Zaldi Ismed 

Debria 

Musnirizon Thomas 

Yusuf 

Amril 

Zamri    

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Bendahara Desa  

Masyarakat Desa 

Masyarakat Desa  

Masyarakat Desa 

Masyarakat Desa 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di perlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi di lapangan. Sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam 

pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kec Kampar Kiri Kab Kampar. 

Studi kepustakaan adalah berupa kegiatan mempelajari dan atau 

mengkaji sejumlah literature seperti buku-buku, jurnal, artikel serta 

media massa lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. 

Hal ini diharapkan dapat memberikan data serta informasi yang bersifat 

teoritis mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang 

nantinya akan digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang 

pelaksanaan penelitian. 
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2. Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan 

pada responden, khususnya warga masyarakat yang ada di Desa 

Lipatkain Selatan Kec Kampar Kiri Kab Kampar yang penulis jadikan 

sampel. 

Adapun kelemahan pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yaitu: 

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 

pertanyaan yang terlewati dan tidak terjawab, padahal sukar di 

ulangi dan diberikan lagi padanya. 

b. Sering kali sukar di cari validitasnya. 

c. Walaupun dibuat anonym, kadang-kadang responden sengaja 

memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 

d. Waktu pengembaliannya tidak sama-sama, bahkan kadang-kadang 

ada yang terlalu lama sehingga terlambat. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog lansung secara lisan 

terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah di sediakan. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam 

pembangunan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten 

Kampar, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

metode yang mencoba menganalisa dan memberikan gambaran secara terperinci 

mengenai pengelolaan dana desa dan faktor penghambat pengelolaan dana desa di 

Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, berdasarkan 

kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang di 

lengkapi dengan uraian yang dikaitkan dengan teori dan memberikan keterangan 

yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta interpretasi 

terhadap hasil yang relevan 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 instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jadi, jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dan sangat positif sampai sangat negative, yakni sebagai 

berikut: 

a.  Setuju   : 4 

b.  Cukup Setuju  : 3 

c.  Kurang Setuju  : 2 
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d. Tidak Setuju   : 1 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan 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:  

Persentase = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

F = Frekuensi                                        

N = Populasi 

Tahap-tahap dalam analisis data statistic : 

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

TS. Mengalihkan 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 menghasilkan data kualitatif. 

Adapun untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban dari 

responden dalam kuesioner diberi skor dengan alternative 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  = 9% - 39% 


