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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bersifat lapangan yaitu dilakukan Pada Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indaragiri Hilir. Adapun waktu penelitian 

ini berlangsung dari bulan 27 Oktober 2016 sampai dengan 1 February 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang 

mana penelitaian dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih 

mendetail mengenai suatu gejala atau sebuah fenomena, hasil sebuah penelitian 

deskriptif ini biasanya berupa tipologi atau sebuah pola-pola mengenai sebuah 

fenomena yang sedang dibahas. Serta penelitian ini diidentikan dengan sebuah 

penelitian yang menggunakan pernyataan “bagaimana” dalam mengembangkan 

sebuah informasi yang telah ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: 

Menggambarkan Mekanisme Sebuah Proses, dan Menciptakan Seperangkat 

Dalam Sebuah Kategori atau Pola (Bambang, 2014:42). 

3.3 Sumber Data 

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari sebuah peneleitian dari suatu sumber 

yang asli (langsung dari informal) yang memiliki sebuah informasi atau 

sebuah data yang dapat di ambil serta digunakan dalam sebuah penelitian  

(Muhammad, 2009: 86). 

b. Data sekunder 

Muhammad (2009: 86) mengatakan bahwa Data sekunder Merupakan data 

atau suatu informasi yang diambil dari sumber yang asli. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua (bukan orang pertama, 

Bukan yang asli) yang memiliki informasi atau sebuah data yang di peroleh 

peneliti. Peneliti memperoleh melalui beberapa sumber tertulis seperti: 

a. Buku-buku teks. 

b. Makalah. 

c. Koran. 

d. Tulisan di internet. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di pilih penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Dalam kegiatan penelitian ini penulis melakukan 
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pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Pembanguan Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indargiri Hilir. 

b. Angket ialah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirim kepada 

responden, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Pos atau 

perantara) (Husaini Usman & Purnomo, 2011: 57). 

c. Wawancara (interview), ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/ kecil (Sugiyono, 2008:157). 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai skala liket 

Menurut Sugiyono (2005:97) skala liket digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social 

dengan skala liket, variable akan diukur dijabarkan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan-pernyataan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala liket mempunyai 

gradasi dari positif sampai dengan sangat negatife. 
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3.5 Populsi dan Sampel 

Populasi adalah genelisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai 

kualitas dan karateristik tertentu yang diterapkan untuk keseluruhan subjek penelitian, 

yang meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian dan dipelajari dan Di tertarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2014: 80) Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu 

sejumlah 9.219 Jiwa dengan 2.245 KK termasuk dibawah ini: 

a. Kepala Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indrgiri Hilir. 

b. Sekretaris Desa. 

c. Kepala Urusan Pembangunan. 

d. Kader Pemberdayaan Desa 

e. Masyarakat Desa Air Tawar Kecamatan Katemana Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono,2014:80). Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus dan Teori Slovin 

(Sangadji, 2010;189). Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang 

diketahui 2.245 KK  adalah sebgai berikut: 
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     KK 

Keterangan: n= Jumalah Sampel   

N= Jumlah Populasi   

e= Eror 10 % 

Berdasarkan rumus dan tabel tersebut dapat dihitung sampel dari populasi 

2.245 KK maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan key 

informant yang berjumlah 4 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan, Kepala 

Urusan Pembangunan serta Kader Pemberdayaan. Sedangkan teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel ini adalah Sampling Purposive. Teknik Sampling 

Purposive menurut Sugiyono (2011;93) Adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

3.6 Metode Analisis 

Dalam menganalisis penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Fenomena Pembangunan  Desa 

Air Tawar Kecamata Kateman Kabupaten Indrgiri Hilir. kemudian data 

dituangkan dalam bentuk tabel-tebel dengan angka dan persentase untuk 
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selanjutnya dianalisa dengan deskriptif anlisa. Dengan menggunakan teknik Skala 

likert (Sugiono, 2014: 93). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala pengukuran tipe ini maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertannyaan. Jadi, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat posistif sampai sangat negatif, yakni sebagai 

berikut: 

a. Sangat Baik :5 

b. Baik :4 

c. Cukup Baik :3 

d. Kurang Baik :2 

e. Tidak Baik :1 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelomokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan 

dengan rumus presentase Skala Likert Sugiyono (2011;109) sebagai berikut: 
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Keterangan: P= Persentase 

F = Frekuensi 

 N = Populasi  

Dengan Tahap-tahap dalam analisis data statistik:  

1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai jawaban Selalu, Sering, 

Kadang-Kadang, Hampir Tidak Pernahdan, Tidak Pernah. Serta, Mengkalikan 

jumlah per item dengan skor setiap jawaban yang telah diberikan Misalnya; 

SB skornya 5 begitu pula seterusnya. 

2. Dari semua jawaban Selalu, Sering, Kadang-Kadang, Hampir Tidak Pernah  

dan, Tidak Pernah dibagi dengan semua jawaban kuesioner dikalikan 100%. 

Kemudian untuk memperoleh hasil kesimpulan tentang Analisis 

Pemabanguan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hlir 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran menurut Suharsimi Ari Kunto (2006; 96) yakni:  

a. 76% - 100% = Maksimal  

b. 56% - 75% = Kurang Maksimal  

c. 40% - 55% = Tidak Maksimal  

d. 0% - 39% = Sangat Tidak Maksimal  


