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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagan Tujuh, lokasi penelitian adalah di 

Desa Bagan Tujuh, yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret  

Tahun 2017, serta instansi yang berkaitan dengan Peran Kepemimpinan Kepala 

Desa dalam pembangunan di Desa Bagan tujuh. Penelitian memilih tempat ini 

dengan pertimbangan bahwa Desa Bagan Tujuh merupakan salah satu Desa yang 

telah maju dibidang ekonomi sehingga matinya penelitian dapat memperoleh data 

yang akurat, selain itu Desa ini juga mudah dijangkau sehingga dapat membuat 

penelitian ini efektif dan efisien. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat dijumpai kebenarannya,relevan dan 

lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

 Data primer adalah data yang terkaitan dengan objek penelitian, 

pencatatan sumber data primer melalui wawancara Kepala Desa ,serta 

pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat,mendengar dan 

bertanya. 
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2. Data sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau 

secara tidak langsung melalui laporan-laporan dari Masyarakat ,buku-

buku,atau data-data yang telah diolah,seperti data yang dipublikasikan baik 

dalam bentuk surat kabar atau majalah maupun leteratur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Keseluruhan objek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para 

staf atau bawahan kepala desa, RT, RW dan Pemuka masyarakat sebagai bahan 

perbandingan untuk mengetahui penilaian masyarakat maka diambil beberapa 

masyarakat untuk dijadikan sampel terhadap pelaksanaan kepemimpinan kepala 

desa dalam pembangunan desa di Desa Bagan Tujuh. 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan 

Hulu yang jumlah populasinya 150 .  

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut ( sugiono, 2011:91) teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik probability yang digunakan dalam penelitian yaitu 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi anggota 
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populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pertimbangan peneliti memakai 

teknik probability karena jumlah sampel dianggap tidak sedikit dan dianggap 

semua yang didalam populasi dianggap berkompeten dan dapat memberikan 

informasi. Dalam pengambilan responden masyarakat peneliti juga menggunakan 

teknik probability karena semua responden yang terpilih tidak didasarkan semata-

mata pada keinginan si peneliti sehingga setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sempel. Dimana dalam 

pengambilan responden masyarakat, penulis menggunakan rumus slovin yaitu: 

 

  
 

     
 

 

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

E = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat diambil adalah sebagai berikut : 
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Maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 orang masyarakat desa. 
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 Dari populasi yang ada peneliti akan mengambil informan sebanyak 9 orang 

dan responden sebanyak 60 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 

 

Table III.1 

Populasi dan sampel Penelitian Tentang Peran Kepemimpinan Kepala 

Desa Dalam Pembangunan di Desa Bagan Tujuh Kecamatan 

Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu. 

No Keterangan Populasi Sampel 

1 Kepala Desa  1 1 

2 Sekretaris Desa 1 1 

3 Kaur Pembangunan 1 1 

4 Kaur Pemerintahan 1 1 

5 Kadus 2 2 

6 BPD 1 1 

7 RW 1 1 

8 RT 1 1 

 Jumlah 9 9 

  Sumber : Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2016 

 

Tabel III.2 

Populasi dan Sampel Penelitian Masyarakat Desa Bagan Tujuh 

No Keterangan  Populasi Responden  

1 Karyawan/ pegawai  3 3 

2 Wiraswasta  9 9 

3 Petani 18 18 

4 Pemuda/ mahasiswa 8 8 

5 IRT (Ibu Rumah Tangga) 22 22 

 Jumlah  60 60 

 Sumber: Kantor Kepala Desa Bagan Tujuh 2016 
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  Dari data diatas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian berjumlah 

150 orang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik samplingprobability 

yaitu mengambil sebagian populasi yang berjumlah 69 orang menjadi sampel, 

maka penulis menjadikan 69 orang tersebut sebagai sumber data peneliti 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 

karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian  yakni: 

a. Observasi  

Menurut Syofian Siregar (2013:19) observasi atau pengamatan 

langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi 

objek penelitian tersebut. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya 

dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fungsi kepala desa dalam 

pembangunan desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam 

Kabupaten Rokan Hulu.  
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b. Wawancara  

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan narasumber yang disebutkan diatas yang dianggap layak dan 

relevan dalam penelitian, dan dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber 

adalah Kepala Desa Bagan Tujuh. 

c.  Kuesioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2003;162) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Dimana angket dalam penelitian diberikan kepada masyarakat Desa Bagan 

Tujuh sebanyak 60 orang. 

 

3.5 Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2012:207) analisis data adalah menggelompokkan data 

berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan dan membuat kesimpulan 

sehinggadipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya dianalisa 

secara kualitatif.  

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris penelitian 

menggunakan analisa data secara deskriptif. Sehingga bisa menjelaskan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai fungsi Kepala Desa dalam 
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Pembangunan Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam 

Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian data dituangkan kedalam bentuk tabel-tabel 

dengan angka dan persentase untuk selanjutnya dianalisa dengan Analisis 

deskriptif diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisa data, secara 

empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari 

angket akan diamati dengan mengunakan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase 

 F = Frekuensi 

N = Jumlah responden 

Penentuan Kriteria penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi 4 kriteria 

penelitian yaitu: baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik. Dengan mengacu 

kepada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:77) adapaun kriteria persentase 

tersebut sebagai berikut : 

1. Baik/sesuai/Memberatkan/Selalu  : 75% -100%  

2. Cukup Baik/Sesuai/Memberatkan/Sering  : 56% - 74%  

3.Kurang Baik/Sesuai/Memberatkan/Kadang-kadang : 49% - 55% 

4. Tidak Baik/Sesuai/Memberatkan/Tidak Pernah  : 0 - 49% 

 

 

 


