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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. 

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi (Notoatmodjo, 2002). Penelitian deskriptif 

adalah penelitian untuk menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat. Dalam 

penelitian deskriptif juga untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

individu (M. Nazir, 2003). 

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009) Metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. 

Metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.Dapat di katakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah 

metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu 

fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 
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dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. 

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, 

penulis berusaha mendeskripsikan sebuah masalah Implementasi Peraturan Desa 

Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa. 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupaten Siak. Sesuai dengan masalah penelitian yang terjadi di Desa 

Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tersebutlah sehingga 

peneliti memilih lokasi penelitian di desa tersebut. Selain itu, pemilihan lokasi di 

Desa Gabung Makmur karena pemerintah dan masyarakat di desa gabung 

makmur yang terlibat dalam permasalahan penggunaan tanah milik desa tersebut. 

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari bulan 

November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2017. 

3.3   Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan daripenelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

objeknya. Yang mana data primer di sini diperoleh melalui wawancara langsung 

kepada key informen terpilih,dan hasil penyebaran angket yang menjadi sampel 

serta dokumentasi dari penelitian khususnya yang terkait dengan implementasi 

peraturan desa. 
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2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana daa sekunder di sini 

diperoleh melalui catatan yang dimiliki institusi seperti dokumen. 

3.4   Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

 Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakter tertentu menegnai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman Husaini dan Purnomo 

2000:181). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakatdesa gabung 

makmur yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman dan pertanian. 

Populasi ini berjumlah 123 Kepala Keluarga  

3.4.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu 

populasi atau bukan populasi, dikarenakan apabila jumlah populasi tidak lebih 

dari seratus orang, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yang 

artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel. (Sugiono 2007:19). Dalam 

penelitian ini jumlah seluruh KK pengguna tanah pemukiman dan pertanian di 

desa gabung makmur sebanyak 123 KK. 

Maka untuk mendapatkan sampel: 

n  = 
N 

 1 + Ne
2 

 

Keterangan : n= Sampel 
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:  N   =Populasi 

e
2
 = Tingkat error 10% (Persen Kelonggaran Ketidakstabilan 

karena kesalahan pengambilan sampel) 

 Dengan demikian, adapun jumlah sampel yang diambil sebagai 

responden adalah sebagai berikut: 

n  = 
N 

      1 + Ne
2 

 

n = 
123

 
    1 + 123 (10%)

2 
 

n = 
123

 
    1 + 123 (0,01) 
 

n =  
123

 
      1 + 1,23 
 

n = 
123

 
         2,23 
 

n =   55,15  =  55 orang (dibulatkan jumlahnya) 

 Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi pengguna tanah 

pemukiman dan pertaniandi Desa Gabung Makmur adalah 55 Kepala Keluarga. 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dilakukan dengan cara: 

3.5.1    Wawancara 

  Teknik wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan 

terhadap responden penelitian yang dianggap perlu dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disediakan. 
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Tabel 3.1 Daftar Key Informan Penelitian 

No Nama Key Informan Jabatan 

1 H. Ridoan Harahap Kepala Desa 

2 Pujito Sekretaris Desa 

3 Muhammad Yasin Kepala Dusun 1 

4 Supandi Kepala Dusun 2 

5 Ali Muhrois Pengguna Tanah Pemukiman 

6 Yuli Suwarto Pengguna Tanah Pemukiman 

7 Solehun Pengguna Tanah Pertanian 

 

3.5.2    Angket 

  Teknik ini adalah suatu aktifitas pengumpulan data dengan 

menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada 

responden yang mengunakan tanah pemukiman dan pertanian yang terpilih 

untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan. 

3.5.3 Dokumentasi 

  Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang 

membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. 

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan 

dilapangan. 

3.6  Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 tentang 

penggunaan tanah milik desa. 
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Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat 

negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel 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 Perdes 

Nomor 03 Tahun 2013 tentang penggunaan tanah milik desa di Desa Gabung 

Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden menggunakan pengukuran dengan melihat 
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(mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator 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 

 


