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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif. Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya 

sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara 

obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam Hadari 

Nawawi (2007 : 33-34). 

Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan diupayakan untuk 

dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek 

penelitian sehingga terungkap sejauhmana pemanfaatan dana desa dalam 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui program perbaikan jalan 

kedusunan di Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.  

 

B.  Fokus Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka fokus penelitian ini 

adalah Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat 

Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan Di Desa Cipaingen Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer penulis dapatkan secara langsung dari obyek penelitian 

atau obyek penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti atau lembaga 

penelitian. Data yang diperoleh berbentuk hasil (transkrip) wawancara dengan 

responden terkait, catatan-catatan yang mendukung penelitian, dan 

sebagainya.  

Informan dalam penelitian kualitatif ini sangat penting, peranan 

informan merupakan “bank data” yang dapat memberikan informasi primer 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Melihat posisi dan peranan informan sangat 

sentral, maka untuk menetapkan informan dibutuhkan seleksi yang tepat. 

Dalam penelitian ini, penentuan informan disesuaikan dengan berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta merujuk pada kompetensi yang 

mereka miliki untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang 

dikaji. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui 

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat 

Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan Di Desa Cipaingen Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penentuan informan, peneliti  

berdasarkan pada pendapat Newman (2000 : 36) tentang karakteristik 

informan yang  baik yaitu (1) seseorang yang mengetahui dengan baik budaya, 

daerah dan menyaksikan kejadian-kejadian di tempatnya, (2) anggota 

masyarakat yang dapat  meluangkan waktu bersama peneliti, (3) terlibat aktif 
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dengan kegiatan yang ada di  tempat penelitian. Adapun informan yang 

dilibatkan adalah:  

a. Kepala Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya   

b. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Cipaingeun Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya;  

c. Kepala Dusun di Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten 

Tasikmalaya 

d. Tokoh Masyarakat di Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten 

Tasikmalaya 

2. Data Sekunder 

Untuk data sekunder, penulis tidak mendapatkan langsung dari obyek 

penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan atau studi dokumentasi, yang dilakukan dengan mempelajari 

buku-buku tentang Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf 

Ekonomi Masyarakat Melalui Program Perbaikan Jalan (petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis), peraturan perundang-undangan. Studi 

kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai 

dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis. 

 

D. Langkah-Langkah Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengolahan data. Ketiga tahap tersebut 

lebih rinci dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Tahap Persiapan 

1) Mendapatkan surat keputusan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi mengenai bimbingan skripsi. 

2) Melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II untuk 

mengajukan judul penelitian agar disetujui. 

3) Menyusun proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada 

Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diseminarkan. 

4) Mengajukan permohonan pelaksanaan seminar proposal kepada Dewan 

Bimbingan Skripsi. 

5) Melaksanakan seminar proposal penelitian. 

6) Melakukan perbaikan proposal berdasarkan hasil seminar serta petunjuk 

dan arahan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. 

7) Mendapatkan surat izin untuk melaksanakan penelitian.  

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Konsultasi dengan Kepala Desa  

2) Mengkonsultasikan pelaksanaan penelitian. 

3) Pemilihan sumber data penelitian. 

4) Melakukan wawancara  

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

2. Analisis data  

3. Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan sifat penelitian kualitatif, maka penulis mengumpulkan data-

data dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:  

a. Wawancara mendalam (indepth interview)  

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

bertanya dan mendengar langsung jawaban dari sumber data (orang yang 

diwawancarai). Wawancara dilakukan secara: open-ended (peneliti bertanya 

kepada responden tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka 

mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam 

waktu yang pendek), serta terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

dilakukan kepada aktor-aktor/informan kunci yang terlibat dalam Pemanfaatan 

Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Melalui 

Program Perbaikan Jalan Kedusunan di Desa Cipaingen Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.  .  

Mengingat lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka 

teknik pengumpulan sampelnya menggunakan cara purposive (dipilih secara 

sengaja), dengan memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep 

teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti tentang karakteristik dari 

obyek yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti 

menggabungkan dua model wawancara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. 

Dalam teknik pengumpulan data ini, juga dilengkapi dengan teknik audio 

yaitu perekaman suara.  
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b. Studi Dokumen  

Teknik penumpulan data dengan melakukan kajian terhadap dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.   

c. Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui . Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam 

bentuknya. Pada kuesioner, pertanyaan pertanyaan disusun dalam bentuk 

kalimat Tanya sedangkan pada angket, pertanyaan disusun dalam bentuk 

kalimat pernyataan dengan opsi jawaban yang tersedia.  

d. Studi Literatur/kepustakaan  

Studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan 

melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan dan pengolahan data 

berdasarkan informasi yang telah didokumentasikan. Sumber informasi itu 

sendiri berasal dari keputusan/ peraturan/kebijakan/prosedur mengenai 

program BOS, media cetak, jurnal, internet serta literatur dan dokumen dari 

studi dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan obyek 

penelitian.  

e. Focus Group Discussion  

Focus group discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tujuan mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok 

berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. 
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FGD digunakan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Cpaingeun Kecamatan 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Diskusi ini melibatkan perwakilan 

stakeholder dari pemerintahan desa serta wakil masyarakat. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis pada penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data yaitu dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses 

penelitian dilakukan yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

ilustrasi sejauh mana Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf 

Ekonomi Masyarakat Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan Di Desa 

Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Gambar 3.1 

Teknik Analisis Data 

 

  

Sumber: Miles B.B dan A. M. Huberman (1997:18)  

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Penilaian Data 

Reduksi Data 

Penarikan     

Kesimpulan 
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a. Melalui proses reduksi data, yaitu mengkategorikan dan mengelompokkan 

data yang lebih penting dari hasil wawancara, studi pustaka maupun dokumen. 

Dari lokasi penelitian, data dan laporan lapangan keudian direduksi, 

dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang 

terpenting, lalu dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara 

bertahap dengan cara menyusun ringkasan data menelusuri tema yang 

tersebar. Setiap data yang diperoleh di cross check melalui komentar informan 

yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara lanjutan. Misalnya 

keterangan yang diterima dari kepala sekolah akan dibandingkan dengan 

keterangan yang didapat dari orangtua siswa. Reduksi data dilakukan terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data 

dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar 

diberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik 

kesimpulan sementara.  

b. Penyajian data, yaitu penyajian data setelah direduksi agar mudah dipahami 

baik dalam bentuk gambar maupun tabel. Penyajian data merupakan suatu 

upaya penyusunan sekumpulan informasi dari responden menjadi pernyataan. 

Penyajian data juga dimaksudkan untuk lebih mempermudah bagi peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau data-data tertentu dari 

penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut 

kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori sejenis, misalnya data 

diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang terkait, dan ruang 
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lingkupnya sesuai dengan yang dibutuhkan, termasuk kesimpulan-kesimpulan 

sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.  

c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan 

berdasarkan data dan informasi yang disajikan disesuaikan dengan penyajian 

data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, selaras dengan mekanisme 

logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-

hal yang khusus sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum.   

 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Adapun waktu penelitian ini selama 5 bulan dimulai pada bulan  Oktober 

2016 sampai bulan Februari 2017. Sedangkan tempat penelitian ini dilakukan di 

Desa Cipaingen Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, untuk lebih 

jelasnya penulis sampaikan matrik jadwal kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jadwal penelitian Dari bulan Oktober  2016 sampai dengan Februari  2017 

 

No Kegiatan 

Waktu Kegiatan 

Okt. 2016 Nop. 2016 Des. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 

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

1. Studi Kepustakaan                      

2. Penjajagan                     

3. Seminar                      

4. 
Revisi dan 

Perbaikan 
                    

5. Penelitian                     

6. 
Bimbingan dan 

Penyusunan Skripsi 
                    

7. Sidang skripsi                     

 


