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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur  pada Bulan Januari 2017 sampai bulan Maret 2017.  

 

1.2. Jenis Penelitian 

Penelitian bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis 

deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan 

terhadap fenomena ataupun gambaran situasi berdasarkan data-data yang ada. 

Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur ukur untuk 

menjelaskan dan mengganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang 

diteliti dan terakhir berusaha memprediksinya. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field). 

 

1.3. Jenis Data 

Jenis dan sumber dara yang penulis perlukan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data yang berkaitan dengan identias responden tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, misalnya 

faktor ekonomi, sosial, politik maupun kontrol masyarakat terhadap 

kabijakan publik. 
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2. Data Skunder 

Yaitu data-data dimana penulis memperoleh informasi, 

keterangan-keterangan yang bersumber dari dokumen, laporan arsip 

yang didapat dari pihak-pihak terkait. Dan data lainya dianggap 

penting dan relevan dengan penelitian. 

 

1.4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan masyarakat pemilih di Kecamatan 

Tebing Tinggi timur dengan jumlah 9254 orang yang terdiri dari 10 

desa. 

2. Sampel  

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi narasumber data 

yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 

masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang terdaftar menjadi 

Daftar Pemilihan Tetap (DPT) berjumlah 100 orang dengan 

menggunakan rumus Slovin ( Umar, 2005: 156). 

   
 

         
 

Keterangan : 

n :  Ukuran Sampel 

N :  Ukuran Populasi 

e :  Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan    

sampel yang masih dapat ditolerir. 
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Jadi, dari perhitungan jumlah populasi sebesar 9254 orang dengan jumlah 

kelonggaran 10%, maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 100 orang. Adapun teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat di gunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan di 

temui itu cocok sebagai sumber data.  

 

1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

peneliti harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan 

fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan 

secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi-

informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun alat 

pencatat. 

b. Observasi  

Yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan atau terjun langsung ke lokasi penelitian. 

c. Angket  

Yaitu berupa daftar pelayanan dimana responden tinggal memilih 

jawaban yang sudah peneliti sediakan. 

 

1.6. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran peneliti secara empirik, peneliti menggunakan 

teknik analisis data deskriptif kualitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum 

kausalitas atau sebab akibat yang mempengaruhi faktor-faktor partisipasi dan 

kecendrungan bentuk atau tipologi pemilih masyarakat. Analisa deskriptif ini 

diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisis data secara empiris 

dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 

 


