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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian 

Adapun Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif, 

yakni penelitian yang lebih menekankan pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dengan angka dan data tersebut diolah, dan dilakukan 

analisis data dengan prosedur statistik untuk menganalisis hubungan variabel 

dengan hipotesis (Indriantoro & supomo, 2009: 12).  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan komparatif, yakni penelitian yang membandingkan satu variabel atau 

lebih dengan sampel besar, atau penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena 

sosial (Martono, 2010). Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan 

pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa.  

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat 

berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian 

(Siregar, 2013:7). Populasi dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang  di Desa 

Bedahlawak yang berjumlah 438 orang. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu 

(Siregar, 2013: 34).  

Menurut Arikunto (2006: 112) mengatakan bahwa “apabila populasi 

penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, 

namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Dari keseluruhan populasi 

jumlah petani dan pedagang di Desa Bedahlawak berjumlah 438 orang. Maka 

sesuai pendapat diatas, peneliti mengambil sampel sebesar 15% dari 438 orang. 

Sehingga didapat jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah kurang lebih 66 

orang. 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling atau pengambilan 

sample berdasarkan kriteria. Kriteria dalam penelitian ini yaitu: (1) merupakan 

anggota masyarakat desa Bedahlawak, dan (2) pendapatan hasil panen petani dan 

pedagang yang merasakan dampak dari adanya Dana Desa.  

3.3 Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian 

agar lebih terarah. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bedahlawak Kabupaten 

Jombang. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Bedahlawak, khususnya 

masyarakat yang langsung terkena dampak peningkatan perekonomian oleh adanya 

program dana desa yaitu petani dan pedagang.  
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat 

dalam variabel penelitian dan pengukurannya. Adapun variabel penelitian dan 

pengukurannya adalah sebagai berikut. 

1) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan 

faktor- faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada 

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi 

yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan atau peningkatan 

ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor 

produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006: 423). Maka dalam penelitian ini 

untuk mengukur perekonomian masyarakat yaitu dengan melihat rata-rata 

pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya program dana desa. 

Pengukuran pendapatan masyarakat dalam penelitian ini yaitu tahun 2014 

sebelum adanya dana desa dan tahun 2016 setelah adanya dana desa.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses untuk mengumpulkan data primer dan 

data sekunder dalam suatu penelitian. Karena untuk memecahkan masalah yang 

akan diteliti atau untuk menguji hipotesis pengumpulan data merupakan langkah 

yang penting yang kemudian akan dirumuskan dari data yang telah dikumpulkan.  

(Siregar, 2014: 130). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
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dengan pemerintah desa, pihak Rt/ Rw dan juga masyarakat di sekitar Desa 

Bedahlawak. Kemudian data sekunder diambil dari data pendapatan rata-rata 

mayarakat yang diperoleh dari kantor Desa Bedahlawak. Pendapatan rata-rata 

masyarakat yang diambil yaitu tahun 2014 dan 2016. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data dilakukan untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Data sekunder yang 

diperoleh, diolah dalam bentuk tabel menggunakan analisis data komparatif dengan 

menggunakan metode Paired Sample T-Test dibantu dengan software SPSS 20 

(Statistical Product and Service Solution). 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan gambaran terkait objek 

yang diteliti melalui data sample atau populasi tanpa meakukan analisis dan 

membuat kesimpulan umum (Sugiyono, 2013: 29). Output Statistic deskrptif pada 

software SPSS 20 akan menampilkan nilai mean, median, maximum dan minimum.  

3.6.2 Uji Beda Dua Rata-Rata (Paired Sample T-Test) 

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan metode statistik parametik 

dengan menggunakan uji beda rata-rata yaitu Paired sampel T-test (Dua Sampel 

Berhubungan). Uji-t berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian 

hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang 

paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek 

penelitian) dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan 

individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data 
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dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin 

saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek 

penelitian (Walpole dan Myers, 1995).  

Rumus Uji t Dua Sampel Berhubungan yaitu: 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =  
Ʃ𝐷

√𝑛. Ʃ 𝐷2 − (Ʃ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

 D = Selisih Nilai Kelompok 1 dan Kelompok 2 

 N = ukuran sampel 

Dengan uji paired T-test ini maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan masyarakat 

sebelum dan sesudah adanya dana desa  

 Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan masyarakat 

 sebelum dan sesudah adanya dana desa 

Sedangkan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai probabilitas (nilai sig.) > 0,05 (α), Ha tidak ditolak 

b) Jika nilai probabilitas (nilai sig.) < 0,05 (α), Ha ditolak 

Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan jasa komputer. Analisis 

data melalui komputer dilakukan dengan program SPSS Versi 20 (Statistical 

Product and Service Solution). 

 


