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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang berusaha 

menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sementara 

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif.Pendekatan penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang dapat 

menghasilkan data deskriptif berupa data dokumentasi, kepustakaan, kata kata 

tertulis atau lisan dan perilaku dari orang orang yang diamati.Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2012:15) yang mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah.Dimana dalam penelitian ini, peneliti diposisikan sebagai instrumen 

kunci. 

 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Desa Naga Beralih  Kecamatan Kampar Utara 

Tahun 2017. Sedangkan waktu penelitian di lakukan setelah seminar proposal 

yaitu pada bulan Januri sampai 25 April 2017. 
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3.3 Data yang Diperlukan 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta 

peristiwaperistiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan 

hasil pengamatan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian.Data-data 

primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis 

data.Sugiyono (2012:141) mengartikan data primer adalah data yang 

diperolehsecara tidak langsung, misalnya peneliti harus melalui orang lain, atau 

dengan cara membaca, mempelajari, memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literature,buku-buku, serta dokumen dari perusahaan. Dalam hal 

ini data yang dikumpulkan berupa hasil waawancara dan observasi mengenai 

kesiapan dan strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer.Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kesiapan dan strategi 

pemerintah Desa Naga Beralih dalam pelaksanaan Undang-Undang desa. 

Sedangkan menurut Lofland and Lovland dalam Moleong (2011:157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, laporan pertanggung jawaban keuangan desa 

(LPJ ), dan  dokumen rencana anngaran biaya pemerintah desa ( RAPDes) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data (Sugiono, 2012:308). Untuk mendapatkan kelengkapan 

informasi atau data yang sesuai dengan focus penelitian maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

 

1. Observasi 

Nasution, dalam Sugiyono (2012:226)menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Yang 

akan di observasi penulis dalam penelitian ini  fakta atau realita di lapangan 

tentang implementasi keuangan desa diDesa Naga Beralih Kecamatan Kampar 

Utara. 

2. Wawancara 

Esteberg dalam Sugiono (2012:231) mendefinisikan interview sebagai “ a 

meeting of two person to exchange information and idea through question and 

responses, resulting in communication and join construction of meaning about a 

particular topic”.Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topic tertentu. Sedangkan Lincoln dan Gubadalam Tresiana (2013:98) 

menyebutkan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandanganya tentang dunia yaitu hal 
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– hal yang tidak dapat kita ketahui observasi.  

 Adapun sumber data ( informan ) yang ingin di wawancarai,yaitu: 

Tabel 3.1 : Key Informan 

No Uraian Jumlah Nama Key Informan 

1 Sekretaris Desa Naga Beralih 1 Mahmuddin 

2 Bendahara Desa Naga Beralih 1 Nurhasni 

3 Kaur Pembangunan 1 Nurazimaah 

4 Ketua BPD 1 Syafrudin Ilyas 

5 Masyarakat Desa Naga Beralih 4 Almasni,Aziz,Hartati, Dan  

Ijun 

 

  Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah 

menggunakan porposive sampling. Menurut Sugiyono ( 2011:85 ), teknik 

porposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang di dasari atau 

pertimbangan tertentu. Dengan teknik porposive sampling penentuan informan di 

dasarkan pada tujuan penelitiannya, yang menjadi hanyalah sumber yaang relevan 

saja. 

3.5 Analisis Data 

 Peneltian ini menggunakan ini menggunakan analisis data kualitatif model 

Miles dan Hubermen(Emzir.2012:129)Terdapat tiga macam kegiatan analisis data 

kualitatif,yaitu: 
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1. Reduksi data 

Data yang di peroleh dari lokasi penelitian di tuangkan dalam urian atau 

laporan yang lengkap dan terperinci.Laporan lapangan oleh peneliti 

direduksi,dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok,di fokuskan pada hal-hal 

yang penting kemudian dan kemudian di cari polanya.Selama tahap pengumpulan 

data berlangsung dilakukan tahap reduksi data,selanjutnya dengan cara buat 

ringkasan,pengodean,menulusuri pola,membuat gugus-gugus dan menulis 

memorandum teoritis. 

2.  penyajian data 

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneltian.Dapat disajikan 

dalam bentuk matriks,peta atau urian naratif.Pada penelitian ini menyajian data 

berupa urian naratif perbandingan anatara pelaksanaan di lapangan dengan 

undang-undang,peraturan pemerintah,dan peraturan menteri dalam negeri. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus 

selama penelitian berlangsung.Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data.peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data 

yang di kumpulkan dengan mencari pola,tema.hubungan persamaan,hal-halyang 

ssering timbul,dan yang di tuangkan dalam kesimpulan.Pada penelitian ini peneliti 

menganalis data yang di peroleh di lapangan terkait kesesuan dengan undang-

undang nomor 6 tahun 2014. 


