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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif, menurut strauss 

dan corbin (2003) penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian 

yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. Dari alasan diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dalam meneliti dampak pemekaran kecamatan pulau merbau terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan menggunakan menggunakan 

penelitian kualitatif peneliti bisa mengedepankan kreatifitas dalam menggali 

informasi yang diinginkan, sehingga memberikan rincian yang lebih kompleks 

tentang fenomena yang terjadi. 

3.2  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan diKabupaten kepulauan meranti tepatnya di 

kecamatan pulau merbau yang merupakan tempat terjadinya pemekaran di 

kabupaten kepulauan meranti dan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. 

3.3 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang 

dapat diartikansebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang yang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 
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Adapun jenis dan sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari 

lokasi penelitian melalui wawancara, yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat setelah dimekarkannya kecamatan Pulau 

Merbau Kabupeten Kepulauan Meranti. 

a. Data sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari informasi yang 

berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku 

ilmiah dan bahan-bahan bacaan yang hubungannya dengan penelitian. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

teknik sebagai berikut : 

1. Observasi (Pengamatan Langsung ) 

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, 

tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan. 

2. Kuesioner  

Yaitu merupakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

ditujukan kepada responden, sesuatu yang diperlukan dan berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

3. Interview ( Wawancara ) 
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Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan pegawai yang menjadi 

sampel dalam penelitian. 

3.6  Populasi Dan Smpel 

3.6.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karektaristik tertentu yang ditetap kan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian hari ditarik kesimpulan (Sugiono, 2015: 08). Adapun 

yang menjadi ppopulasi penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Pulau Merbau 

yang berjumlah 16.838 orang. 

3.6.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karektaristik yang dimiliki oleh 

populasi tertentu. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

 Kemudian untuk populasi masyarakat 16.838 orang, pengambilan 

sampelpenulis menggunakan Rumus Slovin yaitudimana penetapan sampel 

mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan 

pengambilan sampel dari populasi (Umar, 2004: 108) 

 Rumus Slovin tersebut adalah sebagai berikut : 

  n =    N 

  1+Ne 

  Dimana 

 N = Ukuran Sampel 
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 N = Ukuran Populasi 

 E = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 

 Dimana dengan jumlah populasi sebesar 16.838 orang, dan batas ketelitian 

yang digunakan sebesar 10% maka didapat sampel sebesar : 

  n =    16.838 

  1+16.838 (0,01) 

 n = 16.838 

   169,38 

 n = 99,40 menjadi 99 orang 

 Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah 99 orang. Sedangkan teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini adalah Teknik Random Sampling yaitu keseluruhan 

populasi mempunyai kesempatn yang sama untuk dipilih, caranya adalah dengan 

menggunakan undian atau secara acak (Husaini Usman, 2004: 44). 

 Dari penelitian diatas dapat dilihat populasi dan sampling penelitian ini 

berjumlah 100 orang, Serta Key informant 5 orang, untuk lebih mudahnya seperti 

yang terdapat pada tabel 3.1 dibawah : 
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Tabel 3.1 : Populasi Sampel Penelitian 

No Teknik 

pengumpul

an data 

Subjek 

penelitian 

Populasi Sampel Persentase 

1. Wawancara 

(Key 

Informant) 

1. Husni Gamal, 

S.Pd.I 

(Camat Pulau 

Merbau) 

2. Atan Ibrahim, 

M.Pd 

(Sekcam 

PulauMerbau) 

3. Hasan,S.Sos.I.

MM  

(Kasi 

Pemerintahan 

Pulau 

Merbau) 

4. Nauzir, S.E 

(Tokoh 

Masyarakat) 

5. Syafri, S.Pd.I 

(MasyarakatR

enak Dungun) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2. Angket/ 

Questioner 

Masyarakat 16.838 99 % 100% 

Data Olahan Penelitian 2017 

 

 

 

 

3.7  Metode Analisis  Data 

 Untuk mengetahui bagaimana dinamika Dampak Pemekaran Kecamatan 

Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis menggunakan metode 

analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai dinamika Dampak Pemekran Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti,berdasakan kenyataan dilapangan dan hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 
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mengaitkan dengan teori atau memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert (Sugiono, 2015: 97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

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

Dengan skala likert, variable yang diukur dijabarkan menjadi indikator variable. 

Kemudian indikatot tersebut dijadikan sebagai tolak ukur menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai 

dengan sangat negatif. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukan 

diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan 

sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel 

dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

 P = F x 100% 

  N 

 Keterangan : 

 P = Persentase 

 F = Frekuensi 

 N = Populasi 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Dampak Pemekaran 

Kecamatan Pulau Kepulauan Meranti keseluruhan indikator yang telah diajukan 

kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan 

pendapat (Suhairimi Ari Kunto, 2003:171), sebagai berikut :  
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 Baik   : 76 – 100 % 

 Cukup Baik : 56 – 75 % 

 Kurang Baik : 40 – 55 % 

 Tidak Baik : 0 – 39 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


