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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif,

Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang

didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata dan

diperoleh dari situasi yang Ilmiah.

3.2 Waktu dan Tempat

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada  bulan Juni 2013

dan direncanakan akan selesai pada bulan Agustus tahun 2013, Lebih kurang

selama empat (3) Bulan. Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Penyagun

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepualauan Meranti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau

narasumber. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. Dalam

penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah

observasi, wawancara dan kuesioner.

2. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau

dipublikasikan yang diperlukan oleh Peneliti, yang berhubungan dengan

penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan

struktur organisasi dan arsip.
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3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan, karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa

Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan meranti. Kebijakan

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten

kepada pemerintah desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Kabupaten,

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2012, didesa

penyagun jumlah penduduknya adalah sebanyak 1365 orang yang merupakan

jumlah populasi dalam penelitian ini.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili populasi

secara keseluruhaan yang dijadikan responden dalam suatu penelitian. Menurut

Sugiono (2010:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah

teknik sampling Insidental. Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang otang yang

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:96).
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Mengingat keterbatasan waktu dan biaya penulis, yang cukup besar dalam

mengambil data, penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan teori

Slovin dan jumlah sampel diketahui:

N
n = Tekhnik Slovin

1 + Ne2

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e2 : Tingkat kesalahan 10%

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1365 orang. Adapun

jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

N
n =

1 + Ne2

1365
n =

1 + 1365 (0,1)2

1365
n =

1 + 1365 (0,01)

1365
n =

1 + 13,65

1365
n =

14,65
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n = 93,17
n = 93 orang jumlah masyarakat yang menjadi sampel

Untuk memperkuat penelitian penulis menambahkan informan yaitu

seseorang yang peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut

memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut;

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel

No. Teknik
Pengumpulan
Data

Sub Populasi
Jumlah

PersenatasePopulasi Sampel

1. Quisioner
(angket)

a. Masyarakat Desa
Penyagun

1365 93 100%

Jumlah 1369 93 100%

Tabel 3.2 : Key Informan

No. Teknik
Pengumpulan
Data

Sub Populasi
Jumlah

Populasi Sampel

1. Wawancara
(key informan)

b. Kepala Desa
c. KAUR UMUM
d. KAUR

Pembangunan
e. Bendahara Desa

1
1

1
1

1
1

1
1

Jumlah 4 4

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut;
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A. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan diamanati adalah penggunaan Alokasi

Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (studi kasus di Desa

Penyagun). Berikut adalah tahapan observasi yang aku dilakukan oleh

peneliti:

a. Observasi terhadap pembangunan di Desa penyagun;

b. Observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

B. Angket yaitu upaya yang dilakukan pengumpulan data dengan cara

membuat daftar pertanyaan berserta alternatif jawabanya kemudian

disebarkan kepada responden

C. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada

narasumber atau key informan.

3.6 Analisa Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka data

dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang

digunakan adalah teknik deskriktif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya

sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahaan yang timbul dilapangan kemudian

dilakukan interprestasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.


