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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian pada proposal ini akan dilaksanakan di Desa 

Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pemilihan lokasi penelitian yang ditetapkan di kecamatan Rengat Barat 

dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan lokasi penelitian 

merupakan tempat tinggal si peneliti, sehingga pelaksanaan penelitian 

dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu akan 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data serta informasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian.   

b. Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2017 sampai 

selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari data sumber pertama, 

biasanya didapatkan dengan metode wawancara. Dalam penelitian data 

primer meliputi  data hasil tanggapan responden terhadap pengelolaan 

keuangan desa di kecamatan rengat barat, baik yang didapatkan melalui 
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angket yang disebarkan maupun dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan responden penelitian. 

b. Data Skunder  

Data skunder data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada 

objek penelitian. Data skunder meliputi peraturan-peraturan mengenai 

pengelolaan keuangan desa serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa.   

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

Di dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pengelolaan keuangan 

desa (studi kasus di Desa Talang Jerinjing). Berikut adalah tahapan 

opserpasi yang akan dilakukan  

1. Observasi terhadap potensi, pendapatan serta pengeluaran desa yang 

tercantum di dalam APBDesa 

2. Observasi terhadap  pengelolaan keuangan desa di Desa Talang 

Jerinjing. 

b. Kuisioner 

kuisioner yaitu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternative jawabannya 

kemudian disebarkan kepada responden penelitian. Bentuk pertanyaan  

yang digunakan dalam angket ini adalah bentuk pertanyaan tertutup 
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(closed Questions), dimana pertanyaan yang disajikan terlebih dahulu telah 

dirumuskan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan jawaban yang 

diberikan responden akan terbatas. Responden hanya dapat memilih salah 

satu jawaabn yang disediakan peneliti, sesuai dengan pendapat mereka 

terhadap permasalahan yang ditanyakan.  

c. Wawancara  

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

narasumber. Wawancara dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan 

yang menurut peneliti perlu penjelasan lebih lanjut, dan hal itu belum 

terjawab secara utuh dari kuisioner.  

 

3.4 Populasi dan Sempel  

a. Populasi  

Menurut Sugiono (2005:90) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi pada penelitian pengelolaan keuangan desa ini adalah 

Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu 

b. Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili 

secara keseluruhan yang dijadikan responden dalam penelitian. Menurut 

sugiono (2010 : 91), sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Teknik pengambilan sempel yang dipakai adalah teknik Cluster 

Random Sampling yakni, teknik penetuan sampel yang digunakan jika 

daerah penelitian atau objek yang akan diteliti sangat luas. 

Teknik cluster sampling ini sering dilakukan melalui dua tahapan, 

yaitu tahap pertama menentukan sample daerah, dan sample berikutnya 

menentukan orang-orang atau individu-individu yang ada di daerah. Maka 

semple daerah yang akan diambil dari Desa Talang Jerinjing, kemudian 

setelah ditentukan semple daerah maka akan ditentukan pula semple 

individu yang akan diambil dari pegawai kantor desa dan masyarakat desa 

yang mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan desa.  

Pembatasan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan 

jarak yang dapat ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan 

ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian dan juga permasalahan 

yang ada di desa berdasarkan pengamatan awal.  

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Semple  

 

No Populasi Jumlah Persentase (%) 

1 Kepala Desa 1 0,54 

2 Kaur Pemerintahan 1 0,54 

3 Kaur Umum 1 0,54 

4 Kaur Pembangunan 1 0,54 

5 Sekdes 1 0,54 

 Jumlah 5 2,74 

 

No Populasi Jumlah Persentase (%) 

1 BPD 12 6,52 

2 LPM 30 16,3 

3 PKK 65 35,32 

4 Karang Taruna/Tokoh Masyarakat 50 27,17 

5 Kadus 7 3,80 

6 RT/RW 15 8,15 

 Jumlah 179 97,26  
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Penarikan Jumlah Sample :  

n = 
 

     
                                             n =  

   

     (   ) 
 

n = sampel                                           n =    
   

     (    )
 

N= populasi                                         n =   
   

      
  

e
2 

= tingkat kesalahan                          n =   
   

    
 

                                                             n =  100    

Jadi yang menjadi semple dalam penelitian ini adalah n = 100 orang. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data 

akan dikelompokan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik 

penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriatip kualitatif, yaitu 

mengambarkan keadaan sesungguhnya atau kenyataan yang sesuai dengan 

gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan 

interprestasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.  

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan 

Rengat Barat Kabupaten Indagiri Hulu dalam menganalisis penulis akan 

menuangkan dengan teknik deskriftif kualitatif yaitu dengan persentase rata-

rata ( Arikunto:2006:79 ). 

Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut      
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P = Persentase  

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing 

pilihan yaitu :  

Pilihan Setuju bobot 4 

Pilihan Cukup Setuju dengan bobot 3 

Pilihan Kurang Setuju dengan bobot 2 

Pilihan Tidak Setuju dengan bobot 1 

Untuk memahami baik atau tidaknya pelayanan yang dilakukan maka 

akan diberi ukuran ( Arikunto:2006:77 ). 

a) Sesuai /Baik/Selalu/Baik = 76-100% 

b) Cukup Sesuai/Sering/Cukup Baik = 56-75% 

c) Kurang Sesuai/Kadang-Kadang/Kurang Baik = 40-55% 

Tidak Sesuai/Tidak Pernah/Tidak Baik = 0- 39% 


