
BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, Menurut ( Sukmadinata, 2011) adalah 

suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang sudah lampau. Penelitian ini tidak 

mengadakan penipulasian pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu 

apa adanya. 

Adapun alasan penulis mengambil jenis penelitian deskriptif yaitu ingin 

mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa adanya 

penipulasian dan untuk memahami karakteristik ataupun apa yang sedang terjadi ari 

tempat yang hendak saya diteliti dilokasi penelitian. 

1.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi pada 

kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar. Dan adapun alasan penulis memilih 

lokasi penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran dan dan faktor 

penghambat dalam bidang pemeliharaan dan perawatan jalan kabupaten di kabupaten 

Kampar, dan juga karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang 

bersangkutan, data dan lokasinya juga mudah diperoleh dan lokasinya mudah 

terjangkau. Waktu Penelitian yaitu pada tanggal 21 Februari s/d 21 April 2018. 
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1.3. Jenis dan Sumber Data 

1.3.1. Jenis Data 

Sugiyono (2011: 14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitalif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema atau 

gambar. Data adalah unsure penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. 

1.3.2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara,  jejak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil 

pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perentara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 

atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan seara umum. 

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung 

keperpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang 

berhubungan dengan penelitiannya. 
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1.4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala 

atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Misalnya semua polisi. 

(Amiruddin, 2008:95) 

Populasi  data yang dihadapkan dengan objek yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten 

Kampar Bidang Pemeliharaan yang berjumlah 116 orang. 

b.  Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. (Sugiyono, 2015 : 50) 

Adapun syarat-syarat dalam pengambilan sampel yang baik, adalh sebagai 

berikut : 

a. Sampel dapat memberikan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh 

populasi. Dalam artian bahwa sampel harus dapat menjelaskan ataumewakili 

populasi. 

b. Sampel tersebut dapat memberikan keterangan sebanyak-banyaknya dengan 

waktu, biaya dan tenaga yang paling minimal. 

Sampel itu hendaknya edquate (cukup dan representatif). Dalam artian bahwa 

sampel yang dipilih dapat mewakili populasi yang dipilih. (Sugiyono, 2015:51) 

Dalam populasi pegawai diatas, diambil seluruhnya untuk ditetapkan sebagai sampel 
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dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sampling jenuh). Sampling 

jenuh adalah suatu teknik penarikan sampel digunakan apabila keseluruhan anggota 

populasi digunakan sebagai sampe. (Sugiyono, 2015 : 52) 

Sedangkan untuk mayarakat dalam penelitian ini, jumlah sampel 

respondennya dapat diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Umar 2004 : 146) 

 

 

 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Total Populasi 

e = Tingkat eror (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10% dan tingkat 

kepercayaan 90% 

Jumlah pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar dalam melakukan 

pemeliharaan dan perawatan jalan adalah sebanyak 116 orang. Sehingga berdasarkan 

rumus slovin diatas, maka jumlah sampel respondenya adalah : 

            N 

n =   

      1 + Nx e
2 

 

            116 

n =   

      1+ 116x 10%
2 

 

 

 

       N 

n =   

     1+N.e2 
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             540 

n =  

      1 + 116x 0,01 

 

 

       116 

n =   

           1 + 116 

 

 

         116 

n =   

         216 

 

n  = 53,7 

n = 54 orang  

 Jadi, keseluruhan sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 54 orang dengan presentase 100%. 

 Dan untuk mendapatkan informasi tambahan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan informan penelitian melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih 

dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang 

sedang diteliti. Adapun key informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang 

informan. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1.Key Informan Penelitian 

No Jabatan Key Informan Nama key informan jumlah 

1 Sekretaris  Muhammad Katim 1 

2 Kabid. Jalan dan Jembatan Khairi Anwar 1 

3  Tokoh Masyarakat Lazuadri 1 

4 Seksi pemeliharaan Jalan Imam Gojali 1 

Jumlah keseluruhan 4 

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017 
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 Jadi key informan dalam penelitian ini ada 4 orang, yang terdiri dari : 

sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar, Kabid. Bidang Jalan dan Jembatan 

Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar dan Tokoh Masyarakat. 

 

1.5. Teknik pengumpulan Data 

3.5.1. Wawancara 

Yaitu kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. 

(Harbani Pasolong, 2013: 131) 

3.5.2. Observasi/ Pemantauan Langsung 

Observasi yaitu suatu pengamatan langsung dengan sistematika terhadap 

gejala-gejala yang hendak diteliti. (Harbani Pasolong, 2013; 131) 

3.5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 

3.5.4. Kuesioner (Angket) 

yaitu suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh 

responden itu sendiri. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun non lisan atau 

tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, data yang 
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dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. 

Selanjutnya, data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan skala likert. 

Skala likert merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. 

Pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

(Harbani Pasolong, 2013: 153) 

Skala likert adalah yang berisi 2 tingkat prefensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju/ Selalu Setuju/ Sangat Positif, diberi skor   (5) 

b. Setuju/ Sering, diberi skor       (4) 

c. Ragu-ragu/ Kadang-kadang/ Cukup Baik/ Netral. Diberi skor   (3) 

d. Tidak Setuju/ Hampir Tidak Setuju/ Tidak Baik/ Negatif, diberi skor (2) 

e. Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Tidak Baik/ Sangat Negatif, diberi 

skor          (1) 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data 

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis secara singkatdalam bentuk 

narasi yang memberikan kesimpulan. Dan data yang diperoleh melalui hasil angket 

dan observasi akan diolah dan dianalisis serta dikelompokkan sesuai dengan jenisnya 

dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 
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            F    

P =   X 100 % 

N 

 

 

 

Keterangan : 

P = Angka Presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Jumlah Frekuensi 

100 % = Bilangan tetap 

 Dalam menentukan kriteria, penulis menggunakan teori Suharsimi Arikunto, 

yaitu penilaian dikelompokkan menjadi empat criteria. Terdiri dari Baik, Cukup Baik, 

Kurang Baik, dan Tidak Baik, sebagai berikut : 

1. Baik, bila angka presentase mencapai 76%-100% 

2. Cukup Baik, bila angka persentase mencapai 56%-75% 

3. Kurang Baik, bila angka persentase mencapai 40%-55% 

4. Tidak Baik, bila angka persentase mencapai 0%-39% 

 

 

 

 

 


