
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis akan lakukan pada semester ganjil Tahun 2016 

sampai selesai. Dimana penelitian dilakukan di Desa Koto Tuo  Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih Desa Koto Tuo 

sebagai tempat penelitian adalah karena Desa tersebut dimana masih banyak 

terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan yang sangat membutuhkan 

Rumah yang Layak untuk Huni. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer 

Menurut Istijanto (2006:32) data primer merupakan data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. 

Yaitu data hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang kebijakan 

program bantuan stimulasi perumahan swadaya berbasis komunikasi serta data 

hasil wawancara dengan responden untuk memperjelas hasil dari observasi 

tersebut. 
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b. Data Sekunder 

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu 

data yang diperoleh dari kepala desa Koto Tuo beserta perangkatnya. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:188-198) sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 

tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang di inginkan . 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang 

diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data 

mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui 

pasti masalah pelaksanaan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di 

Desa Koto Tuo. 

3. Questioner (Angket) 

Yaitu teknik pengumpulan data dimana responden mengisi pertanyaan 

kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Istijanto (2006:69) Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah usulan calon penerima Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya di desa Koto Tuo tahun 2015 sebanyak 67 orang, 1 orang 

Koordinator di tingkat Kabupaten, 1 orang Kepala Desa Koto Tuo, 1 orang 

Kepala Urusan Pemabangunan Desa Koto Tuo dan 4 orang Ketua Kelompok.  

2. Sampel  

Istijanto (2006:69) mengtakan Sampel merupakan bagian yang di ambil 

dari populasi. Sampel dalam penelitian ini penulis ambil dari jumlah populasi 

dengan metode Sensus. Adapun sampel yang ditentukan dalam pelaksanaan 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 3.1 : Distribusi Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Sub Populasi 

Jumlah 

Populasi  

(orang) 

Sampel  

(orang) 

1 Koordinator Tingkat Kabupaten 1 1 

2 Kepala Desa 1 1 

3 Kepala Urusan Pembangunan 1 1 

4 Kepala Keluarga Usulan Dan 

Penerima Bantuan Stimulasi 

Perumahan Swadaya (Serta ketua 

kelompok) 

67 42 

Jumlah 70 Orang 45 Orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2016 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah 

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-

orang yang diteliti. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2013: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai objek ukur untuk menyusun 

item-item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif 

sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

P = 
 

 
      

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sesuai dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2010:171), sebagai berikut: 
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Sesuai/Maksimal      : 76 – 100 % 

Cukup Sesuai/Cukup Maksimal    : 56 -75 % 

Tidak Sesuai/Tidak Maksimal   : 40 – 55 % 

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Maksimal : 0 – 39 % 

 

 


