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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan juli - agustus tahun 2017. 

3.2 Metode Penelitian  

Sugiyono (2013:11) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode 

penelitian pada penelitia ini adalah deskriptif kuantitatif sesuai dengan rumusan 

masalah yang deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukakn untuk 

mengetahui nilai-nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuaut perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain (Sugiyono, 2013 : 11). Penelitian ini berusahaan menjawab 

bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Sumber Jaya kecamatan 

Singingi Hillir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkakan kenyataan yang ditemui 

dilapangan. 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer  

   Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakuka penelitian atau orang yang bersangkutan yang melakukannya. Data Primer 
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juga disebut data asli atau data baru. Sumber data primer pada penelitian diperoleh 

dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden dan kegiatan wawancara 

kepada informan atau pihak yang mengetahui secara detail mengenai Peranan Badan 

Permusyawarata Desa Sumber Jaya. Kemudian data diolah agar memperoleh data 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data ini didapat dari kuesioner yang 

disebarkan kepada responden sebanyak 44, dan wawancara kepada pihak yang 

berkompeten dalam hal ini. Maka sumber data primer dalam penelitian ini berupa 

hasil olahan data jawaban responden tersebut, hasil wawancara langsung dengan 

panduan wawancara yang telah penulis susun.  

2. Data Sekunder  

   Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pada pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian (Ruslan, Rosady, 2003 : 138). Data ini bisa berupa penjelasan umum, 

struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, keadaan penduduk, 

data sekunder lainya yang dianggap perlu bagi peneliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2013 : 90). 
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 Berdasarkan data yang diterima tahun 2015, jumlah anggota Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya berjumlah 9 orang dan jumlah 

perangkat di Desa Sumber Jaya sebanyak 6 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalan 15 

orang. 

b.  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 ini. (Sugiono, 2013 : 

91) 

 Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni aparatur pada Kantor 

Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat pada Desa Sumber Jaya Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menggunakan teknik 

purposive sampling atau sampel bertujuan yakni diambil berdasarkan prioritas dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan jumlah sampel diambil dengan 

menggunakan rumus Slovin yaitu : 

 

n =   N  

          1+N.e
2
 

Dimana : 

n = Sampel 

N =    Populasi 
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e = Batas Ketelitian (nilai kritis) yang diinginkan (persen kelonggaran               

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi). 

   Dengan jumlah populasi (masyarakat) sebesar 2820 Orang dan batas ketelitian 

diambil sebesar 15% maka didapatkan sampel sebesar : 

 n =   N  

           1+N.e
2
 

    =      2820  

          1+2820.0,0225 

    =     2820  

           64.45 

    = 43,75 

    = 44 orang 

 Dan untuk aparatur BPD diambil secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya 

kita lihat tabel berikut : 

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Sumber Jaya 

No Keterangan Populasi Sampel Batas Ketelitian (%) 

1 

2 

Masyarakat 

Anggota BPD 

2820 

9 

44 

9 

15% 

100% 

 Jumlah 2829 53  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Wawancara, yaitu yang dilakukan melalui responden seperti, anggota BPD 

dan masyarakat setempat. 
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b. Quisioner, adalah daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti 

kepada responden. 

c. Observasi, merupakan penelitian dengan cara mencatat secara sistematis 

terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian. 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Hasan (2006 : 31) pengolahan adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 

tertentu. Pengolahan data menurut Hasan (2006 : 32) meliputi kegiatan : 

1. Editng 

Editing adalah pengecekkan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Editing dalam penelitian ini yaitu 

mengecek atau mengoreksi Quisioner penelitian yang telah disebar. 

2. Coding (Pengkodean).  

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam 

ketegori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau 

huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data 

yang akan dianalisis. Coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode 

terhadap Quisioner yang akan dianalisis, dari 44 Quisioner yang telah disebar 

masing-masing Quisioner diberikan angka 1-44 yang membedakan jawaban 

dari tiap responden.  
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3. Tabulasi.  

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode 

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi 

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian 

ini yaitu jawaban dari Quisioner yang telah disebar dimasukkakn kedalam 

tabel sesuai dengan analisis contohnya tabulasi karakteristik responden yang 

meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, status perkawinan dan 

pendidikan terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


