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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Petalabumi Kecamatan Seberida,

Kabupaten Indragiri Hulu (INHU). Dengan alasan iningin mengetahui

seberapa besar transparansi pemerintah desa Petalabumi dalam pengelolaan

keuangan desa terhadap masyarakat Petalabumi. Pelelitian ini dilaksanakan

pada Juni tahun 2013 hingga selesai.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono

:2007:90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono :2007:91).

Adapun populasi dan sampel terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :

1. Populasi dan Sampel dari kantor Desa

Adapun yang menjadi populasi dari kantor desa yaitu kepala desa 1

orang, sekertaris desa 1 orang, kaur umum 1 orang, kaur kesejahtraan rakyat

1 orang, kaur pemerintahan 1 orang, kaur keuangan 1 orang dan kadus 3
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orang. Semua berjumlah 9 orang dan teknik pengambilan sampelnya yaitu

dengan sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel

dalam penelitian. Sampel dari seluruh apatur pemerintahan Desa Petalabumi

dijadikan sebagai key Informan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.

2. Populasi dan Sampel dari Masyarakat Desa Petalabumi

Adapun yang menjadi populasi dari masyarakat desa petalabumi yaitu

4.126 orang dan sampel dari masyarakat diambil dengan menggunakan teori

Slovin, jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Slovin

(Dalam Umar, 2004:146) yaitu :

21 Ne
n






2%)10(41261

4126


n

)01.0(41261

4126


n

26.42

4126
n

63.97n

n = 98

Keterangan : n Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian

karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat Desa Petalabumi

sebanyak 4126 Orang, dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan
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dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 97,63

yang dibulatkan menjadi 98 orang. Teknik yang digunakan dalam

pengambilan sampel menggunakan metode perposive sampling yaitu

merupakan salah satu teknik pengambilan sampel sengaja yaitu peneliti

menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu

yaitu:

1. Tokoh masyarakat

2. Tokoh pemuda

3. Masyarakat yang pendidikanaya tamatan SLTA/ sederajat

maupun masyarakat yang memahami pengetahuan tentang

keuangan desa.

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan sampel penelitian

No Sub Populasi (Orang) Populasi
(Orang)

Sampel (Orang)

1 Kepala desa 1 1

2 sekertaris desa 1 1

3 Kaur pemerintahan 1 1

4 kaur keuangan 1 1

5 Kaur kesejahteraan rakyat 1 1

6 kaur umum 1 1

7 Kadus 3 3

8 Masyarakat 4.126 98

Jumlah 4.135 107

Sumber: data olahan 2014
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3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang bersangkutan

seperti: identitas respoden, bagaimana trasparansi pemerintahan menurut

masyarakat, serta data primer lainnya yang diangap perlu oleh peneliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kantor-kantor atau intansi terkait dalam

penelitian ini, seperti jumlah penduduk, keadaan geografis, serta data

sekunder lainnya yang dianggap perlu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Yaitu dengan melakukan wawancara terpimpin dengan

responden, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disediakan

sebagai panduan atau pedoman dalam wawancara terhadap informan untuk

mengetahui informasi-informasi yang diangap perlu dalam penelitian ini.

b. Observasi Yaitu penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk

mengamati apakah ada informasi-informasi tentang keuangan desa dan

berbagai fenomena yang kiranya berhubungan dengan penelitian yang

sedang penulis lakukan.
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c. Kuensioner yaitu penulis membuat daftar pertanyaan tentang peranan

pemerintah dalam keterbukaan anggaran terhadap masyarakat desa dan

pertanyaan lainya yang sehubung dengan pengelolaan keuangan desa.

3.5 Analisa Data

Untuk mengetahui Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Petalabumi Kecamatan Seberida 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 :

P = x 100 P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing

pilihan yaitu :

Pilihan Sangat Setuju bobot 4

Pilihan Setuju dengan bobot 3

Pilihan Tidak Setuju dengan bobot 2

Pilihan Sangat 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%

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


