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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1   Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. 

Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang 

didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), dibentuk oleh kata-kata dan 

diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah 

untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk 

memahami isi dan kesimpulan dari penelitian penulis. 

3.2   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Badan Permusyawaratan Desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari bulan Januari tahun 2017 sampai 

dengan selesai, karena untuk mengetahui pelaksaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Kualu Nenas. 

3.3   Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari guna memperoleh 

jawaban yang relevan dari permasalahan. Data primer tersebut menyangkut 

tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat terhadap fungsi BPD.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak ketiga berupa laporan, 

catatan dan dokumen yang ada pada tempat penelitian ini dilakukan. 
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3.4   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

1. Quesioner yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang disusun 

secara sistematis, berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian 

disebarkan kepada responden. 

2. Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung kepada responden 

dengan melakukan Tanya jawab seputar informasi yang diperlakukan dalam 

penelitian ini. 

3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan. 

 

3.5   Populasi dan Sampel 

3.5.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005:90). 

Adaapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BPD 

Desa Kualu Nenas sebanyak 9 Orang Perangkat Desa Kualu Nenas 10 orang dan 

Masyarakat Desa Kualu Nenas 3704 orang.   

3.5.2   Sampel  

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil, 

melainkan hanya sebagian dari populasi. (Sugiyono, 2012:91) 
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Adapun untuk teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu: 

1. Pengambilan sampel dari aparat desa dan angota BPD Desa Kualu 

Nenas dengan menggunakan teknik sensus; dan 

2. Pengambilan sampel dari masyarakat dengan menggunakan teknik 

slovin. 

Adapun teknik penarikan sampel untuk unsur aparat desa dan anggota BPD 

Desa Kualu Nenas, penulis menggunakan teknik Sampling Jenuh. Sampling Jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Istilah sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. (Sugiyono, 2012:96) 

Sedangkan untuk masyarakat , penulis menggunakan pengambilan sampel 

dari populasi menggunakan teknik slovin sampel dimana dalam menentukan 

sampel ini mengunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
N

1 + N. 𝑒²
 

Keterangan: 

n = Sampel 

N = Populasi 

e2 = Tingkat kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi 

 dengan demikian sampel yang diambil dari populasi adalah sebagai 

berikut: 

𝑛 =
3704

1 + 3704 x 0,1²
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𝑛 =
3704

1 + (3704 x 0,01)
 

𝑛 =
3704

38,04
 

𝑛 = 97,37  

𝑛 = 97 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑛𝑦𝑎)   

Dari rumus Slovin diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh 

dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebanyak 97 orang dari 3704 orang 

jumlah masyarakat . Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Populasi dan Sampel Dalam penelitian 
 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentasi 

1 Aparat Desa  10 10 8,62 % 

2 Anggota BPD 9 9 7,76 % 

3 Masyarakat 3.704 97 83,62 % 

Jumlah 3.723 116 100 % 

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas 

Jadi dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel secara 

keseluruhan berjumlah 116 orang yang diperoleh dari unsur aparat desa  10 orang 

atau sebanyak 8,62% dan unsur anggota BPD 9 orang atau sebanyak 7,76% serta 

unsur masyarakat 97 orang atau sebayak 83,62% dari jumlah keseluruhan 

populasi.  

3.6 Metode Analisis 

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan 

di tabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan 
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keteranganketerangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil 

penelitian dan kemudian dianalisa secara deskriptif. 

Metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data, yaitu dengan 

menguraikan data yang terkumpul dengan jelas mengaitkannya dengan teori-teori 

yang releven dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya data tersebut 

dituangkan dalam bentuk table dan diberikan penjelasan, kemudian ditarik 

keseimpulan. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah 

sebagai berikut; 

𝑃 =
F

N  
  x 100% 

Keterangan; 

P         = Angka Persentase 

F         = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N        = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100%  = Bilangan Tetap 

Dalam menentukan kriteria penilaian, maka jawaban atas pertanyaan pada 

quesioner dikelompokan atas 4 kriteria penilaian yaitu sengat setuju, kurang 

setuju, dan tidak setuju. Hal ini mengacu pada pendapat yang diutarakan oleh 

Syharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa kriteria penilitian tersebut yaitu 

sebagai berikut; 

1. Persentasi antara 76% - 100% dikatakan sangat baik. 

2. Persentasi antara 56% - 75% dikatakan baik. 

3. Persentasi antara 41% - 55% dikatakan kurang baik. 

4. Persentasi antara 0% - 40% dikatakan tidak baik 


