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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitan 

Lokasi penelitian adalah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar 

Kiri Kabupaten Kampar. Hal yang menjadi pertimbangan penulis untuk 

memilih kampar kiri dikarenakan masih kurang mengertinya masyarakat 

terhadap hak-hak dalam pemilu serta masyarakat lebih menggikuti ego dalam 

pemilihan Kepal Desa. Adapun penelitian ini dilakukan dari Bulan September 

sampai dengan Desember Tahun 2016. 

 

3.2  Jenis Dan Dan Sumber Data 

a) Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari responden yang 

merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh 

dari hasil angket dan wawancara. 

Adapun data yang dibutuhkan antara lain : 

1. Data masyarakat yang memilih kepala desa di desa tanjung harapan  

2. Data jumlah penduduk 

3. Data lain yang di anggap perlu dalam penelitian. 

b) Data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak 

pertama, dokumen, peraturan pemerintah, buku dan hasil penelitian lainya. 

Sumber tersebut dapat berupa literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 
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3.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini didesa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri , 

Dimana didesa tersebut terdapat permasalahan yang penulis tertarik untuk di 

teliti.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan cara : 

a) Wawancara 

Adalah pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban 

responden akan menjadi data mentah. Stedward(1997,) mengatakan secra 

khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. 

Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data 

tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak 

banyak literatur yang membahasnya.   

Wawancara dialakukan tidak tersetruktur dan digabungkan dengan 

teknik observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tanya jawab 

antara peniliti dengan informan yang dapat membuka kesempatan kepada 

informan untuk menyampaikanpandangan dan pendapat tentang fenomena 

penelitian. Wawncara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

lansung dari apa yang disampaikan oleh informan. 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

 

Ketua pemilihan kepala Desa Masyarakat yang mempunyai hak 

pilih 

Ketua badan permusyawaratan Desa 
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b) Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan lansung terhadap objek 

yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara lansung atau pengumpulan 

data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang diteliti. Disini peniliti 

melakukan observasi lansung ke Desa tanjung Harapan dan Desa Tanjung 

Mas. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang di gunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan 

data, menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun dokumen elektrik. 

d. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, angket ini dibagikan kepada masyarakat. 

   

3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2007) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulanya. 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia(dapat juga berbentuk 

gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sedangkan sampel 

adalah bagian terkecil dari populasi.amiruddin dan zainal asikin(2003;95) 
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Tabel 3.2 

Populasi dan Sampel 

 

No 
Teknik 

pengumpulan data 
Subjek penelitian Populasi Sampel Persentase 

1. Wawancara  a. Ketua pilkades 

b. Ketua BPD 

c. Tokoh 

masyarakt 

d. Tokoh pemuda 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

2. Kuisioner/ angket Masyarakat 756  100% 

Jumlah 100 100% 
 

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data 

penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan teori slovin (dalam 

husein umar :2004 :146). 

 

Keterangan 

n : Ukuran  sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Nilai kritis (batas ketelitian yang dinginkan) sebesar 10% 

n=            760 

 1+760.(10%)² 

n =     
760(0,01)+1

760 
 

n =    
761.0.01

760
 

n =    
7.61

760
 

n=    99,86 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus+Slovin.png
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n =    100 

            Jadi jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 100 dari 756 populasi. 

 

3.6 Analisis Data 

Data-Data terkumpul akan disusun secara kualitatif yaitu data 

dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya 

namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah 

diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori 

data dan keinginan peneliti. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik 

kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat 

umum kepada khusus. 

 

 

 

 

 

 

 


