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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan maksud untuk 

menjelaskan dan mengungkapkan fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Menurut Moleong (2001:14) penelitian kualitatif merupakan teori 

yang dibatasi pengertian, suatu pernyataan, sistematika yang berkaitan dengan 

seperangkat proporsi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. 

Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan deskriptif. Menurut Zuriah 

(2009:47) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian 

secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dirancang khusus untuk 

mempelajarai secara rinci dan mendalam sebuah kasus (Sugiyono, 2008:20). 

Kasus yang diamati oleh peneliti berupa partisipasi masyarakat Desa Rejotangan 

dalam penyusunan APBDes. Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan 

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes, terutama pada saat 

musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) sesuai dengan 

keadaan yang ada di lapangan. 
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3.2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada 20 Desember 2017 s/d 10 

Februari 2018. 

No   Bulan  Kegiatan  

1. Desember 2017  Observasi awal yang dilakukan peneliti 

dengan tanya jawab kepada masyarakat serta 

ketua RT terkait penyusunan APBDes.  

 Melakukan penelitian yang diawali dengan 

meminta ijin kepada kepala desa serta 

mencari data-data yang diperlukan.  

 Melakukan wawancara dengan narasumber. 

2. Januari 2018  Melakukan wawancara dengan narasumber 

serta menyebarkan kuisioner kepada 

masyarakat. 

3. Februai 2018  Mencari dokumen-dokumen pendukung 

lainnya dan mendokumentasikan 

pembangunan yang sudah dilakukan 

pemerintah desa. 
Tabel 3.1: Kehadiran Peneliti 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung. Desa ini dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan 

menjadi ibukota Kecamatan Rejotangan yang diharapkan dapat menjadi 

percontohan bagi desa-desa yang lainnya. Alasan lain peneliti memilih desa ini 

dikarenakan Desa Rejotangan menjadi salah satu desa yang sudah mulai pesat 

perkembangannya dengan di dukung fasilitas publik yang memadai seperti 

kecamatan, pasar, puskesmas, polsek dan stasiun kereta api serta lokasinya yang 

strategis sehingga mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu adanya keterbukaan 

dari pihak pemerintah desa terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada tanggal 20 Desember 2017 s/d 10 

Februari 2018. 
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3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. 

Adapun prosedur penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Mendaftar dan membuat surat perijinan observasi ke pihak Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Mendatangi Kepala Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung 

Kedatangan ini bermaksud untuk melakukan observasi awal dan 

menyerahkan surat ijin observasi sebelum penelitian dimulai. 

c. Menyusun proposal penelitian 

Proposal ini disusun setelah studi awal ke lokasi penelitian, 

merumuskan masalah yang ada kemudian menyusun topik penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini yang dilakukan peneliti antara lain: 

1) Penyebaran kuisioner kepada masyarakat sebagai sumber utama 

informasi. 

2) Wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai sumber kedua 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan APBDes. 

3) Wawancara dengan Ketua BPD sebagai sumber ketiga untuk 

mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan 

APBDes. 
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4) Wawancara dengan Kepala Desa Rejotangan sebagai sumber 

keempat untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses 

penyusuanan APBDes. 

5) Observasi langsung dan pengambilan data langsung dari 

lapangan. 

6) Mengkaji teori-teori yang relevan. 

b. Mengidentifikasi Data 

Data yang talah terkumpul dari hasil wawancara dan kuisioner 

kemudian diidentifikasi untuk mempermudah peneliti dalam 

menganalisis data sesuai tujuan yang hendak dicapai. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Menyajikan data dalam bentuk deskripsi. 

b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian  

3.5.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan 

sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian 

(Bungin, 2009:99). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di 

Desa Rejotangan yang berjumlah 10.035 jiwa, yang terdiri dari 5.058 orang laki-

laki dan 4.977 orang perempuan. Desa Rejotangan terdiri dari 4 dusun yaitu 

Dusun Pundensari, Dusun Rejotangan, Dusun Jajar dan Dusun Kates dengan 18 

RW (Rukun Warga) serta 57 RT (Rukun Tetangga).  
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3.5.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008:81). Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di 

Dusun Rejotangan Desa Rejotangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2008:82)  

simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut. Alasan pengambilan sampel ini didasarkan atas pertimbangan jumlah 

masyarakat yang sudah merasakan dampak dari adanya dana APBDes ini dengan 

memilih karakteristik responden berusia diatas 20 tahun. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: 

3.6.1. Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Sugiyono, 2008:216-217) 

mendefinisikan dokumen ialah setiap film ataupun bahan tertulis. Dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguji, bahkan 

meramalkan (Sugiyono, 2008:217). 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi 

pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan, arsip, dokumen pemerintah, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, foto-foto kegiatan, dan sebagainya. Teknik ini 
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digunkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang lain.  

3.6.2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu orang yang melakukan wawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Selanjutnya 

Esterberg (dalam Sugiyono 2008: 233) mengemukakan tiga macam wawancara 

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur.  

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dan pihak yang 

diwawancarai antara lain Kepala Desa untuk mengetahui pelibatan masyarakat 

dalam penyusunan APBDes, Ketua BPD untuk mengetahui partisipasi masyarakat 

dalam musyawarah penyusunan APBDes, Kepala Dusun untuk mengetahui 

keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun, serta tokoh masyarakat untuk 

mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan APBDes. 

3.6.3. Kuesioner  

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk dijawab oleh 

responden (Sugiyono, 2008:142). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan kuisioner dengan jenis checklist yang digunakan untuk mengetahui 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) secara luas. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan 

lapangan secara sistematis, dengan cara mengatur data ke dalam kategori-kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:244). 

Selanjutnya Nasution dalam (Sugiyono, 2008:244) menyatakan bahwa melakukan 

analisis merupakan pekerjaan sulit yang memerlukan kerja keras. Analisis 

membutuhkan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.   

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak awal 

penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Analisis data diawali dari 

wawancara, kuisioner, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya 

penyajian data serta menyimpulkan data yang ada. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model analisis Huberman dan Miles (dalam Idrus, 

2009:147-148), seperti pada (Gambar 3.1) berikut: 

 
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 
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Langkah-langkah tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu: 

3.7.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara dan 

kuisioner. Data yang telah terkumpul kemudian dibuat arsip dengan 

menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan agar 

lebih mudah dipahami. Data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus 

penelitian dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam 

mengkategorikan data-data tersebut. 

3.7.2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan berupa merangkum dan 

menafsirkan data untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan APBDes sehingga data yang diperoleh 

lebih jelas. 

3.7.3. Penyajian Data 

Penyajian data yang digunakan oleh peneliti berupa deskripsi. 

Deskripsi data digunakan untuk memperjelas informasi yang diperoleh. 

3.7.4. Penarikan Kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah 

dilakukan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab semua 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini 

diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga setelah diteliti dapat menjadi lebih jelas dalam kaitannya 

mengembangkan tata pemerintahan yang baik di lingkup desa. 


