
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.Tipe penelitian 

 Guna memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan 

maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey. Pengertian 

survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sample atas 

populasi untuk mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif yang mengumpulkan data berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. 

 Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

(Singarimbun,2008:3) 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan didesa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis. Adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian didesa ini 

karena jika dilihat perkembangan masyarakat yang cukup berkembang dengan 

baik dalam kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan desa 

yang membutuhkan pembenahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. 

C. Populasi dan Sample 

1. Populasi  

 Effendi (2009;101) Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik 

individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan Kriteria spesifik dan 
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merupakan sesuatu yang menjadi target generelisasi dari hasil penelitian. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 

Kepala Urusan, Kepala Dusun. 

2. Sampel  

 Sampel merupakan penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang 

dapat diukur. Sampel dikumpulkan dan dihitung dengan statistik, untuk lebih 

jelasnya mengenai populasi dan sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel III. I : Jumlah dan Sampel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di 

Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Desa 1 1 100% 

2 Sekdes 1 1 100% 

3 Kepala Dusun 3 3 100% 

4 Kepala Urusan 4 1 100% 

5 Perangkat Desa 6 6 100% 

6 BPD 9 9 100% 

7 LKMD 7 7 100% 
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                   100% 

 jumlah                                                        40                       37                      100% 

 

 Sumber: Olahan Data Penulis 2017 

  

 Dari uraian diatas, penulis simpulkan bahwa sampel adalah sebagian kecil 

dari populasi yang disajikan sebagai objek untuk memperoleh data atau informasi 

tentang masalah yang akan diteliti. Jumlah sampel tersebut dianggap dapat 



mewakili jumlah populasi yang ada dan diharapkan mampu memberikan 

keterangan yang akurat dalam penelitian ini. 

D, Teknik Penarikan Sampel 

 Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak dari jumlah 

populasi yang dinilai layak oleh peneliti untuk memberikan keterangan tentang 

data dan informasi yang penulis butuhkan. Untuk mendapat data yang dibutuhkan 

diambil sampel kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, 

LPM, BPD, yang diambil dari populasi, dikarenakan jumlah dari populasi 

tergolong sedikit maka penulis menggunakan sensus untuk mengambil seluruh 

jumlah populasi, sehingga jumlahnya menjadi 31 sampel. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yang berupa: 

a. Identitas Responden 

b. Data tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh berkenaan 

penelitian berupa penjelasan umum seperti : 

- Struktur organisasi pemerintahan desa Teluk Lecah Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 



 Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan wawancara guna 

mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan 

responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian. 

2 . Kuesioner 

 Teknik ini merupakan suatu faktor yang berisikan serangkaian daftar 

pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian, kuesioner 

sebagai suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sejumlah alternatif 

jawaban. Sehingga para responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban 

yang telah disediakan.  

3. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dipergunakan untuk menghimpun data 

penelitian, data tersebut dapat diamati oleh peneliti.  

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal 

mengindentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) 

yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan 

hipotesa tersebut didukung oleh data. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian 

dan dilakukan secara menerus dari awal sampai akhir penelitian ini.  

Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun skunder 

selanjutnya penulis menggunakan tehnik deskriptif yang mana data yang telah 

berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya 

masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang 



digunakan dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian yang dapat 

menjelaskan hasil penelitian secara ilmiah. 

G. Jadwal dan waktu kegiatan penelitian  

Tabel III.2  :Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang  

 

No 

 

Jenis kegiatan 

Tahun 2017 -2018 Bulan/Minggu 

Desember Januari Febuari  Maret  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan UP                 

2 Seminar UP                 

3 Revisi UP                 

4 Revisi Kuisoner                 

5 Rekomendasi Survey                 

6 Survey Lapangan                 

7 Analisis Data                 

8 Penyusunan Laporan 

Hasil Penelitian 

(Skripsi) 

                

9 Konsultasi Revisi 

Skripsi 

                

10 Ujian Komprehensif 

Skripsi 

                

11 Revisi Skripsi                 

12 Penggandaan Skripsi                 

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2018 

 

 

 

 


