
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penilitian 

 

Adapun jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah 

proses pencarian data yang memahami suatu masalah yang didasari pada penelitian yang 

meyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh kesimpulan secara ilmiah. 

Selain itu peneliti juga menggunakan purposive sampling untuk mempermudah dalam 

penelitian. Purposive sampling adalah dimana menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuain dengan tujuan penelitian.  

 

3.2 Waktu dan Tempat 

 

Waktu dilakukan dalam penelitian dimulai pada bulan Mei 2018 dan direncanakan akan 

selesai pada bulan agustus  2018, lebih kurang selama empat (4) bulan. Tempat penelitian 

dilakukan pada Desa Girimoyo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Yang terdiri 

dari 3 dusun yaitu dusun Ngambon, Karang Ploso dan Genengan. Jumlah Rukun Tetangga 

(RT) di desa Girimoyo sebanyak 27 dan RW sebanyak 6.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian : 

1. Data Primer 

Adalah data yang didapatkan secara langsung dilapangan dari responden atau 

narasumber. Selanjutnya data akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data-data yang 

penulis gunakan sebagai data primer adalah observasi,wawancara, dan kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang didapatkan dari kantor atau  instansi yang sudah disajikan atau 

dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian untuk 

diteliti adalah dokumentasi  yang terdiri dari tabel-tabel,bagan struktur organisasi dan arsip. 

 

 

 



 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan objek atau total dari suatu subjek dari suatu penelitian baik 

berupa orang, benda atau suatu hal didalamnya dapat diperoleh suatu informasi (data) untuk 

dijadikan penelitian. 

Adapun Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat desa Girimoyo 

Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) 

merupakan anggaran keuangan dari Pemerintah  Kabupaten  kepada Pemerintah Desa yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan Kabupaten, untuk membiayai program Pemerintah Desa 

dalam  melaksanakan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan dari data 

Pemerintahan Desa Girimoyo Tahun 2018, populasi penduduk sebanyak 5108 jiwa yang 

terdiri dari 1460 Kepala Keluarga. 

 

3.4.2 Sampel 

 

Sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling insidental. Sampling 

insidental adalah  teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, dan bila 

dipandang peneliti orang tersebut sesuai dengan kebutuhan data. 

Keterbatasan waktu dan biaya penulis, yang cukup besar dalam  mengambil data, 

penulis menentukan sampel dengan menggunakan teori Slovin dan jumlah sampel diketahui : 

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
   teknik Slovin 

 

Keterangan : 

n  = sampel 

N = populasi 

e2 = tingkat kesalahan 

 

adapun jumlah polupasi sebanyak 1460 Kepala Keluarga (KK), jadi jumlah sampel 

yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut : 



 

 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
1460

1 + 1460(0,1)2
 

 

𝑛 =
1460

1 + 1460(0,01)
 

 

𝑛 =
1460

1 + 14,6
 

 

𝑛 = 93,59 

n = 93 orang yang menjadi sampel penelitian didesa Girimoyo 

 

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menambahkan informan yaitu seseorang yang 

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

Adapun jumlah sampel yang peneliti ambil sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel  

No. 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Sub 

Populasi 

Jumlah 
presentase 

Populasi sampel 

1. Kuisioner (angket) 

Masyarakat 

Desa 

Girimoyo 

5108 93 100% 

Jumlah 5108 93 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 3.2 : Key Informan 

NO. 
Teknik Pengumpulan 

Data 
Sub Populasi 

Jumlah 

Populasi Sampel 

1.  Wawancara (key a. Kepala Desa 1 1 



 

 

informan) b. KAUR Umum 

c. KAUR 

Pembangunan 

d. Bendahara Desa 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Jumlah 4 4 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

A. Observasi yaitu pengamatan langsung yang langsung diteliti. Dalam penelitian yang 

akan diamati adalah penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat 

Desa (study kasus di Desa Girimoyo). Berikut adalah tahapan observasi yang peneliti 

lakukan : 

1. Observasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Girimoyo. 

2. Observasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan 

Masyarakat. 

B. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

dan menyediakan alternatif  pilihan jawaban terhadap responden. Dngan cara eksident 

on (secara kebetulam). 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua dari hasil penelitian dikumpulkan maka data dikelompokkan menurut 

jenis dan sumbernya. Adapun cara teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik 

deskriktif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan 

permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi untuk memperoleh 

sebuah kesimpulan.  

 


