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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Sesuai dengan judul peneltian ini, yaitu analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 

Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, maka penelitian ini 

dilakukan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 

Dilakukannya penelitian didesa ini karena alasan Desa Ganting Damai ini 

pembangunan desanya kurang berhasil. Dan waktu penelitiannya 

dilakukannya mulai dari bulan Desember 2016 – Februari 2017.  

 

3.2 Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Menurut (Taliziduhu Ndara), bahwa himpunan semua hal yang 

ingin diketahui dalam suatu penelitian disebut populasi, dalam hal ini yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Ganting 

Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang berjumlah  2.175 Jiwa. 

b. Sampel  

Dengan melihat populasi yang terlalu banyak, maka hanya 

sebagian populasi yang akan dijadikan sampel. Penulis mengambil sampel 

dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 



 46 

n  
   

     
 

Jadi, n  
    

   (         )   

n = 
    

  (           )   

n =
    

  (           )  
 

n =  
    

         
 

n = 
     

       
 

n  = 95,60 

n = 96 

Jadi sampel yang akan diambil adalah 96 orang dari 2.175 jiwa pada 

penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu dengan menggunakan teknik 

random sampling yakni teknik penentuan sampel dengan cara mengambil dari 

semua anggota populasi, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam anggota populasi (Sugiono : 2007 : 59).  

Tabel 3.1Penentuan Jumlah Populasi Dan Sampel 

 

No Jenis    Populasi 
Jumlah 

Populasi 
Sampel 

1 Kepala Desa  1 1 

2 Kaur Pembangunan  1 1 

3 Kepala Dusun  1 1 

4 Tokoh Masyarakat  1 1 

5 Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Dalam 

Pembangunan  

2.171 92 

Jumlah 2.175 96 

Sumber: Data Olahan ,2017 
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

(Kantor Kepala Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten 

Kampar).  

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dan penyebaran 

angket dengan responden tentang pendapatnya atau tanggapannnya yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan tersebut. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari aparat desa yang berkaitan dengan 

penelitian ini, data tersebut antara lain : jumlah penduduk, keadaan 

geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan luas wilayah.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis 

dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut :  

1. Observasi 

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

dilokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian. 

2. Quesioner (angket) 

Yaitu membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

responden penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 
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3. Wawancara  

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab kepada key informan 

(sumber informasi) yaitu beberapa aparat desa yang dijadikan sebagai 

sumber guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data  

dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara 

deskriftif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan didisajikan dalam bentuk 

table dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung 

untuk dapat diambil kesimpulan. 

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Ana Sudijono, 2007 : 43). 

P =
 

 
 x 100% 

Keterangan :  

P = Persentase  

F :  frekuensi  

N = Jumlah  

Adapun pengukuran terhadap variabel penelitian dan indikator 

penelitian dan indikator penelitian ini menggunakan lima alternatif jawaban 

yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (husaini usman : 146). 
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Sangat Setuju   :  Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban 

responden berada pada interval 81% - 100%.  

Setuju               :  Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban 

responden berada pada interval 61% - 80%. 

Ragu                :  Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban 

responden berada pada interval 41% - 61%.  

Tidak Setuju   :  Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban 

responden berada pada interval 21% - 40%. 

Sangat tidak setuju  : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban 

responden berada pada interval 0% - 21%. 

 

 

 

 

 

 

 


