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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Tipe Dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaan meliputi data analisis dan arti tentang dan data yang diperoleh. Yakni 

mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, bentuk dari fenomena di masyarakat 

(Nazir1996:51). Penelitian deskriptif digunakan bertujuan agar peneliti dapat 

menggambarkan dengan lebih baik sifat-sifat yang diketahui keberadaannya serta 

relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitan ini berlokasi di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan Penulis memilih lokasi ini sebagai tempat 

penelitian ialah bahwa penulis menemukan permasalahan yang muncul di Desa 

Sungai Sirih Kecamatan Singingi ini terkait dengan Bagaimana Peran Pemerintah 

Pengelolaan dan  Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi 

Pada Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi, sehingga penulis tertarik 

untuk menelitinya.Dimana Pemerintah Desa belum bisa melaksanakan tugasnya 

berdasarkan peraturan dan wewenang yang telah ada, terbukti bahwa keadaan 

pasar yang ada di desa ini masih belum bisa dikelola serta diberdayakan sesuai 

dengan fungsinya. Masih lemahnya upaya pemerintah desa dalam melindungi 

keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat 
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berdaya saing. Adapun waktu penelitian ini pada bulan Oktober sampai bulan 

Desember 2016. 

3.3  Jenis Dan Sumber Data 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian desktiptif kualitatif yaitu suatu proses 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian 

secara jelas serta menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau 

kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 

keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala 

atau kenyataan sosial. 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

tanpa menggunakan perantara (First Hand), baik dengan quisioner, interview, 

maupun melalui observasi. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan 

Fungsi Pasar Desa Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi.  

b. Data Sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melainkan 

perantara (Second Hand). Data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan 

dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai 

pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, 

arsip-arsip, laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi 

pemerintah yang menunjang representatifnya penelitian ini. 
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3.4 Populasi Dan Sampel 

a. Populasi   

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2003:72). 

 Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan kuantitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditentukan untuk 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff Pemerintah Desa 

(Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola pasar dan yang lainnya) dengan para 

pedagang yang berjualan di Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah 155 orang.  

b.  Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, Minsalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka penulis dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini. 

(Sugiyono,2005:90). Oleh sebab itu maka penulis menggunakan rumus slovin 

yaitu rumus     

    n 
 

      
 

Dimana : 

n = sampel 

N = populasi 
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e = batas ketelitian (nilai kritis) yang diinginkan (persen kelonggaran) 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. 

 n 
 

      
 

 = 
   

            
 

 =
   

            
 

 =
   

      
 

 = 
   

    
 

 = 61 

 Berdasarkan perhitungan dari jumlah keseluruhan pedagang, Maka 

populasi sebanyak 155 orang dengan kelonggaran 10%, maka didapat sampel 

minimal 61 orang. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan teknik metode 

random sampling, yaitu pengambilan sampel yang secara random (acak). 

Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Prof.Dr.Sugiyono). 

 Adapun yang akan diwawancarai menjadi key informan dalam penelitian 

ini adalah Staff Pemerintah Desa yaitu : 

Tabel 3.1 

Key Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan Jumlah 

1. Suminto Kepala Desa 1 

2. Endarmoyo Sekretaris Desa 1 

3. Suparjo Kepala Pasar 1 

Jumlah   3 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

 Observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu. Dimana dalam 

penelitian ini untuk mengumpulkan data-data di lapangan dengan mengamati 

secara langsung bagaimana proses kerja yang dilakukan Pemerintah Desa dalam 

Pemberdayaan Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan singingi. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulsn data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan 

data berupa data transkip wawancara. 

c. Quisioner 

 Yaitu memperoleh data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

ditujukan kepada responden sesuatu yang diperlukan dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

3.6 Teknik Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara 

menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi/kantor tempat 

penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori 
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yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan 

kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum. Adapun metode deskriptif 

kualitatif ini adalah untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara 

mendeskripsikan, membandingkan, fakta yang ditemukan di lapangan berupa 

kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang di amati. 

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert Sugiono (2011:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, variabel yang di ukur dijabarkan menjadi inidikator variabel. 

Kemudia indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Skala likert adalah 

yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 

a. Sangat setuju/selalu/baik/sangat positif di beri skor    (5) 

b. Setuju/sering/baik/positif di beri skor      (4) 

c. Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik/netral di beri skor  (3) 

d. Tidak setuju/hampir tidak pernah/tidak baik/negatif di beri skor (2) 

e. Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat tidak baik/negatif di beri skor (1) 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan di pisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan di beri nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

 P = 
 

 
 x 100 

 Keterangan :    P = Persentase  F = Frekuensi 


