
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi dapat menyajikan data, menganalisis 

data, dan menginterprestasi data (Cholid Narbuko, 2009: 44). Survei adalah 

pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan 

dengan penelitian. Penelitian deskriptif yang digunakan adalah deskriptif 

survei yaitu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail 

mengenai suatu gejala atau fenomena,  hasil akhir dari penelitian ini biasanya 

berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang terjadi. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam 

menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berhubungan dengan pemilihan penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya. 

Kemudian untuk memperoleh data-data yang dapat diuji 

kebenarannya, relevan dan lengkap maka penelitian ini menggunakan sumber 

data sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dan diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan narasumber secara 

langsung terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang pemilihan 

penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber 

informasi, antara lain dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di 

Kepenghuluan Balam Jaya, buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang 

relevan dengan fokus penelitian, dan termasuk perundang-undangan yang 

terkait dengan masalah pemilihan penghulu.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2013:199).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yang berasal dari 

kantor camat Balai Jaya adalah camat Balai Jaya. Selanjutnya populasi 

dari pihak BPK. Selanjutnya dari pihak panitia pemilihan penghuludi 

kepenghuluan Balam Jaya berjumlah 9 orang. Dan selanjutnya populasi 

dari penduduk kepenghuluan Balam Jaya yang terdaftar pada Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 3.601 orang, yang kemudian dijadikan 

sampel. 
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b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono,2013: 120). Dalam penelitian ini yang menjadi 

sampelyang berasal dari kantor camat Balai Jaya adalah camat Balai Jaya. 

Selanjutnya sampel dari pihak BPK adalah 1 orang yaitu ketua BPK 

Balam Jaya. Selanjutnya dari pihak panitia pemilihan penghuludi 

kepenghuluan Balam Jaya  berjumlah 1 orang, yaitu ketua 

panitiapemilihan penghulu. Dan selanjutnya populasi dari penduduk 

kepenghuluan Balam Jaya yang berjumlah 3.601 orang, yang kemudian 

dijadikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat 

tersebut penulis menggunakan rumus Slovin (dalam Husein Umar, 2003: 

102) yaitu: 

  n=          N 

             1+N. e
2 

Keterangan: n =  Jumlah Sampel 

 N =  Jumlah Populasi 

 e = Konstanta 10% (persen ketidaktelitian karena 

kesalahan   pengambilan sampel) 

2%)10(.601.31

601.3


n  

01,0.602.3

601.3
  

02,36

601.3
  

=  99.97 
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Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 99,97 orang dan digenapkan menjadi 100 orang dari 

3.601 jiwa penduduk kepenghuluan Balam Jaya. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi  

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan 

penghulu di kepenghuluan Balam Jaya. Hal ini bertujuan untuk 

melengkapi data primer dan data sekunder yang telah didapatkan 

sebelumnya. 

b. Kuisioner   

Yaitu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada 

key informan untuk dijawabnya guna mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan daftar pertanyaan 

tertulis yang disebarkan kepada Key informan penelitian. 

c. Wawancara 

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan melakukan tanya 

jawab dengan sampel yang telah ditentukan,  mengacu pada pedoman 

wawancara yang telah ditentukan. 
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Tabel 3.1 Daftar Key Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Samsuhir Camat Kecamapan Balai Jaya 

2. Calon Penghulu 

a. Parmen 

b. Lamen 

Calon Penghulu di Kepenghuluan 

Balam Jaya 

 

3. 
Azman 

Ketua Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan (BPK) 

4. 
Helvi 

Ketua Panitia Pemilihan Penghulu 

Balam Jaya 

 

d. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data sekunder, berupa surat-surat keputusan, 

arsip, dokumen serta foto-foto keadaan dan kegiatan lokasi penelitian yang 

diambil pada saat dilapangan. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan 

Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Penghulu. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2010: 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. 
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Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian 

data dengan mengklasifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk table dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =  F    x  100% 

       N 

 

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

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

100%  = Bilangan tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Penghulu Di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan 

Balai Jaya, keseluruhan sub variabel yang telah diajukan kepada responden 

menggunakan teknik pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata 

berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata)  Variabel Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 


