BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang menggunakan
informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut
responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti
angket, observasi, wawancara, dan sebagainya. (Rahmadi, 2011, hlm.1314) dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti secara langsung terjun
kelapangan mencari informasi yang berkenaan terhadap Penggunaan Dana
Desa Di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu
jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat
dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau
cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dimana unruk memahami
fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa
penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejal sosial tersebut dalam
bentuk rangkaina kata yang pada kahirnya akan menghasilkan sebuah teori.
(W. Sujarweni, 2015, hlm, 21-22).
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kupang Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Dengan alasan Desa Kupang adalah
desa asal tempat penulis oleh karena itu tertarik dan ingin memberikan kontribusi
dalam hal ini.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang
memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. (Arikunto, 2013,
hlm. 116). Subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Kupang dan perangkat
Desa Kupang lainnya yang berhubungan.
2. Objek Penelitian
Objek Penelitian adalah sasaran dan tujuan utama Penelitian. Objek
penelitian ini adalah Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan.
D. Data dan Sumber Data
1. Data
a. Data Primer
Adalah data yang langsung doperoleh dari sumber data
pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. (Rahmadi, 2011,
hlm. 64) Data primer dapat diperoleh penulis dengan mealukan
wawancara/interview langsung dengan Kepala Desa Kupang
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
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b. Data Sekunder
Adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh
orang yang berkepentingan dengan data tersebut. (Tanzeb, 2009,
hlm. 54-55). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan implementasi penggunaan Dana Desa di Desa
Kupang Keacamatan lampihong Kabupaten Balangan.
2. Sumber Data
a. Informan
Adalah orang dalam pada latar penelitian, fungsinya sebagai
orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar penelitian.(Naswori & Suwendi, 2008,
hlm. 86 ) yaitu orang terlibat langsung dengan penelitian ini yang
memberikan keterangan mengenai permasalahan yang diteliti yakni
Kepala Desa Kupang.
b. Dokumen
Adalah meliputi materi (bahan) seperti: fotografi, video,
film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya
yang dapat digunaka sebagai bahan informasi penunjang, dan
sebagia berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data
pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara
mendalam. (Djunaidi Ghony & Almansyur, 2016, hlm. 199).
Dalam penulisan skripsi ini sumber data diambil dari buku, buku
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elektronik, jurnal, situs-situs diinternet, dan dokumen-dokumen
desa.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara

adalah

proses

memperoleh

penjelasan

untuk

mengumpulkan informasi denga menggunakan cara tanya jawab bisa
sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media
telekomunikasi serta pewawancara dengan orang yang di wawancarai,
dengan ataupun tanpa pedoman. (W. Sujarweni, 2015, hlm. 31).
Wawancara yang dilakukan peneliti ialah dengan bertatap muka
langsung kepada Kepala Desa Kupang dan perangkat desa lainnya.
2. Dokumentasi
Dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang
didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.
(Rahmadi, 2011, hlm. 76-77)
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Setelah data terkumpul berdasarkan sumbernya, maka selanjutnya
dilakukan pengolahan data sebagai berikut:
a. Editing, yaitu tahapan dimana peneliti mengedit atau melakukan
pemeriksaan terhadap data tang sudah dikumpulkan. (Rahmadi,
2011, hlm. 81) Dan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan
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yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan
sampai sejauh mungkin. (Narbuko & Achmadi, 2001, hlm. 153)
b. Deskripsi, adalah tahapan akhir proses di mana peneliti melakukan
penguraian data, menyusun data dan diolah dengan cara yang
sistematis.(V. Wiratna Sujarweni, 2014, hlm. 35) yang dimaksud
ialah melaporkan data yang telah diedit dalam bentuk laporan
deskriptif.
2. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan,
ataupun data lainnya dari perilaku, peran,ataupun pemikiran individu atau
organisasi yang kemudian diamati secara mendalam.(Tanzeb, 2009, hlm.
67).
G. Tahapan Penelitian
1. Tahapan Pendahuluan
Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan
yang akan diteliti dengan terjun langsung kelapangan. Hasilnya kemudian
dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi
Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten
Balangan” untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada dosen
penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah disidang dan dinyatakan
diterima dan keluarnya surat penetapan judul serta penetapan dosen
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pembimbimg I dan II, selanjutnya di konsultasikan kembali untuk
perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan.
2. Tahapan Pengumpulan Data
Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset
kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara
langsung kepada pihak desa, sehingga diperoleh data-data dan informasi
terkait permasalahan yang diteliti.
3. Tahapan Pengolahan
Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul,
maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik
editing dan deskripsi.
4. Analisis Data
Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data dimana
data yang diperoleh dan hasil wawancara serta dokumentasi dibahas secara
mendalam sehingga tergambar anatar hubungan yang satu dengan yang
lainnya.
5. Tahapan Penyusunan Laporan
Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah
diperoleh

sesuai

dengan

sistematika

penulisannya.

Untuk

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan dose pembimbing, maka
hasil penelitian ini akan diperbaiki selanjutnya akan disusun dalam bentuk
skripsi.

