
 
 

41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan 

yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan ini bertujuan mengukur 

secara cermat dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui penggambaran 

sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada objek penelitian. 

Menurut Sugiono (2012;8) metodologi kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti 

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis menetapkan lokasi Dikecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu untuk melihat Pelaksanaan Program Pendamping Desa 

(PD) Dalam Melakukan Pendampingan Desa Dikecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian 

Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu adalah penulis ingin 

mengetahui atau meihat tingkat keberhasilan Pelaksanaan Program Pendamping 

Desa Dalam Melakukan Pendampingan Desa Di Kecamatan Sungai Lala, agar 

bisa berguna bagi lingkungan sekitar, serta bagi masyarakat pada umumnya.
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C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2012;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Akan tetapi 

sampel ialah suatu bagian yang diambli dari beberapa populasi yang ada. Dalam 

penelitian ini populasi yang diambil adalah sebagai berikut: 

Tabel III.I :Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Program 

Pendamping Desa (PD) Dalam Melakukan Pendampingan Desa 

Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

No Sub populasi Populasi Sample Persentase (%) 

1 Camat sungai lala 1 1 100% 

2 Sekcam sungai lala 1 1 100% 

3 Kasi Pembanguan 1 1 100% 

4 Kasi pemerintahan 1 1 100% 

5 Pendamping desa 3 3 100% 

6 Kades  12 12 100% 

7 Sekdes  12 12 100% 

Jumlah 31 31 100% 

Sumber : Olahan penelitian, 2017 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Menurut Sugiono (2012;85) teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini untuk pegawai camat, pendamping desa, kepala desa, dan sekretaris desa 

menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah teknik penarikan sampel yang 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dikarenakan populasi relative 

kecil. 

Yang mana pegawai camat populasinya berjumlah 4 orang sedangkan 

sampelnya diambil 4 orang pula, pendamping desa populasinya berjumlah 3 
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orang sedangkan sampelnya 3 orang, kepala desa populasinya berjumlah 12 orang 

sedangkan sampelnya 12 orang, dan sekretaris desa populasinya berjumlah 12 

orang sedangkan sampelnya diambil sebanyak 12 orang pula. 

E. Jenis Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama, 

atau disebut dengan responden. Yang mana data atau informasi diperoleh 

melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 

menggunakan metode wawancara untuk melihat pendamping desa dalam 

melakukan penggunaan dana desa. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang menggunakan bahan yang bukan dari 

sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab masalah yang diteliti. Adapun data sekunder pada penelitian ini 

ialah undang-undang, peraturan mentri, buku pendamping desa, jurnal, serta 

sumber-sumber jumlah pelaksanaan program pendamping desa dalam 

melakukan pendampingan penggunaan dana desa dikecamatan sungai lala 

kabupaten indragiri hulu yang dibutuhkan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (quisioner) 

Angket ialah diperuntukan untuk responden dimana pertanyaan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu lalu disebarkan, yang dilihat dari indikator 

permasalah yang diteliti. 

2. Wawancara 

Pengambilan data dengan cara wawancara ialah melakukan pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden agar dapat 

informasi secara lansgsung. 

3. Observasi  

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatan secara sistematik kejadian-

kejadian, prilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Sarwono, 2006;224). 

Teknik pengumpulan data secara opservasi disini adalah dengan cara 

melakukan pengamatan langsung kekantor camat sungai lala untuk melihat 

pelaksanaan program pendamping desa dalam melakukan pendampingan 

penggunaan dana desa. 

4. Dokumen 

Dokumentasi adalah suatu teknik dengan cara memfoto suatu objek yang 

bersangkutan dengan penelitian seperti kantor camat, peneliti sewaktu 

wawancara / memberi angket. Dan hal-hal yang berkaitan dengan peneliti 

lainnya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Yang dimaksud dengan penelitian dengan teknis analisis data ialah 

penelitian menggunakan dengan cara kuantitatif dengan teknik penganalisaan 

deskriftif. Namun setelah data di peroleh secara lengkap dan menyeluruh maka 

barulah data yang tadinya dikelompokkan dan seseuaikan dengan jenis data yang 

telah diperoleh baru bisa dibahas dan di analisa. Sedangkan data yang bersifat 

kualitatif dijelaskan secara ringkas dan terperinci dalam bentuk kalimat, 

sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan di tampilkan berbentuk tabel. Dan 

selanjutnya ada tersebut dianalisis dan diambil kesimpulannya. 
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel V.I Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Program 

Pendamping Desa (PD) Dalam Melakukan Pendampingan Desa 

Dikecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

No 
Jenis 

kegiatan 

Oktober 

2017 

Februari 

2018 

Maret 

2018 

April 

2018 

Mei 

2018 

Juni 

2018 

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

1 Persiapan 

dan 

penyusuna

n UP 

                        

2 Seminar 

UP 

                        

3 Revisi UP                         

4 Revisi 

Qusioner 

                        

5 Pengurusa

n 

rekomend

asi 

                        

6 Penelitian 

lapangan 

                        

7 Analisis 

data 

                        

8 Penyusuna

n skripsi 

                        

9 Perbaikan 

skripsi 

                        

10 Ujian 

skripsi 

                        

11 Revisi 

skripsi 

                        

12 Penggand

aan skripsi 

                        

Sumber: modifikasi penulis, 2017  


