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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. Alasan memilih penelitian di Ksntor Desa Tri Mulya Jaya 

karena lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan 

penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. 

Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran penerimaan dan 

belanja Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

Penelitian ini akan penulis lakukan selama tiga bulan yaitu dari bulan 

November 2016 sampai dengan Februari 2017, penulis melakukan penelitian 

selama tiga bulan karena mengingat permasalahan yang penulis angkat masalah 

keuangan yang sensitip atau sulit untuk mencari datanya. Dalam penelitian ini 

penulis juga ingin mendapatkan hasil yang maksimal sehingga membutuhkan 

waktu lama. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Menurut sugiyono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Deskriftif yaitu penelitian yang berusaha 

menggambarkan secara terperinci mengenai judul yang disajikan dalam bentuk 

tabel dan tabel tersebut diberi penjelasan yang dilengkapi dengan menguraikan 

serta mengaitkan dengan teori dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang 

relevan dan berusaha menjawab dan melihat sejauh mana pengelolaan anggaran 
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peneerimaan dan belanja desa di Kantor Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuai fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya. Adapun jenis dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

dari masyarakat. 

2. Data skunder adalah data pendukung yang penulis dapatkan dalam bentuk 

laporan, catatan serta melalui studi kepustakaan, maupun buku-buku yang 

relevan dan dokumen-dokumen melalui tempat penelitian ini. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalaha totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung maupun pengukuran, kuantitatip dan kualitatif (Nabawi,Hadari: 

2001:141). Populasi adalah seluruh dari sumber-sumber data yang ada. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang 

pemerintah desa dan 60 orang masyarakat yang penulis ambil sebagai 

informan di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

 3.3.2 Sampel 

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 
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diambil ddari populasi. Sugiyono (2011:96) mendefinisikan Sampling 

Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari 7 orang pemerintah desa dan 20 

warga Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

Apabila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, financial,  waktu, 

dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. Melihat jumlah 

sampel yang banyak sehingga tidak memungkinkan dan akan memakan waktu 

yang lama, Maka  penulis hanya mengambil sebagian dari populasi tersebut 

yang dijadikan sampel penelitian yaitu 7orang pemerintah desa di tambah 

dengan 20 orang masyarakat pemerintah dessa yang penulis sebagai informan. 

Hal ini disebabkan mereka yang turun langsung menangani Pengelolaan 

APBDes dan sedikit banyaknya mereka  mengetahui tentang pengelolaan 

tersebut. 
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Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk 

lebih jelasnya tentang 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 

Kepala Desa 1 1 

Sekretaris Desa 1 1 

Bendahara Desa 1 1 

Kaur Pemerintahan 1 1 

Kaur Pembangunan 1 1 

BPD 1 1 

Jumlah 7 7 

 

 Informan  

Masyarakat 20 20 

Jumlah 20 20 

Sumber data : Kantor Desa Tri Mulya Jaya 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 interview (wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil (sugiono : 

2011 : 157). Wawancara yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara bertanya langsung kepada responden penelitian. 

3.4.2 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala  alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (sugiono : 2011 : 165). 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penelitian 

berhadapan langsung dengan prilaku manusia serta perlu pengamatan  secara 

langsung. 

3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari Dokumen dokumen  

yang tersimpan pada lokasi penelitian dan  

3.4.5 Kepustakaan 

Kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan bahan-bahan bacaan litelatur, 

buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian. 
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3.5 Analisa Data 

Untuk mengetahui bagaimana penyataan anggaran pendapatan dan belanja 

desa dikantor Desa Tri Mulya Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan, peneliti 

menggunakan metode analisa kualitatif. Menurut Sugiono (2007 : ) analisa 

kualitatif adalah yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel 

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan 

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing 

masalah, serta memberikan interpertasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan dan saran. 

Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik skala likert. Menurut 

Sugiono (2007 : 132) skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, variabel 

yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat 

negatif. 

Dalam analisi data kualitatif, sebenernya peneliti tidak harus menutup diri 

terhadap kemungknan penggunaan data kuantitatif, karena data ini sebenernya 
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bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Data kuantitatif 

dapat digunakan pada analisis ini sampai pada batas-batas tertentu sesuai 

kebutuhan dalam analisis kualitatif. Karna sifat data kuantitatif umumnya kaku 

dan belum bermakna, maka ketika data tersebut digunakan dalam analisis 

kualitatif, maka data tersebut digunakan seluwes mungkin dan yang terpenting 

pula peneliti harus memaknakannya sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-

kaidah penelitian kualitatif. 


