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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. 

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi (Notoatmodjo, 2002). Penelitian deskriptif adalah 

penelitian untuk menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat. Dalam penelitian 

deskriptif juga untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa individu (M. 

Nazir, 2003). 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah di desa Gobah kecamatan tambang 

kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi 

penelitian merupakan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga akan lebih mudah bagi 

peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat maupun instansi yang terkait dengan 

penelitian nantinya.  

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari bulan 

November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2017. 
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1.3 Populasi dan Sampel 

1.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terjadi atas objek atau subjek yang mepunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini masyarakat desa Gobah 

yang terdiri dari 1896 orang, yang semuanya termasuk Kepala Desa, Tokoh-tokoh 

Adat, dan Masyarakat Dusun. Lihat semua jumlah populasi dalam tabel 3.1 di 

bawah ini yaitu: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Dan Sampel Berdasarkan KK Di Desa Gobah 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

No Nama Dusun Jumlah Penduduk Jumlah KK 

1 Dusun Gobah 380 130 

2 Dusun Tanjung 587 160 

3 Dusun Ujung Padang 408 121 

4 Dusun Padang Teh 521 125 

Jumlah 1896 536 

Sumber: Kantor Desa Gobah 2016 

1.3.2 Sampel 

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi narasumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi 

yang diteliti (Rosady Ruslan, 2003: 139). Dalam menarik sampel peneliti 
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menggunakan rumus Slovin (Rosady Ruslan, 2003:150) yang jumlah populasinya 

diambil berdasarkan KK yaitu sebanyak 536 KK. 

  
 

     
  

  
   

           
  

  
   

          
  

  
   

      
  

  
   

    
  

            

Ket : 

n  = Ukuran Sampel 

N  = Ukuran Populasi 

e2 = Taraf Kesalahan (0,1)/10% dari Populasi 

 

1.4 Jenis Data dan Sumber Data 

1.4.1 Data primer 

 Adalah data yang  langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertama 

atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis 



57 
 

secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

1.4.2 Data sekunder 

 Adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-

keterangan berasal dari dokumen, laporan, surat dan arsip dari pihak terkait 

1.5 Teknik Pngumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview) yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab kepada 

responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi 

kesempurnaan data yang diperoleh. Data wawancara dapat penulis peroleh 

dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Ninik Mamak. 

Adapun daftar Key Infoman (sumber informasi) peneliti dapat dilihat pada tabel 

3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2. Key Informan Penelitian  

No Nama Jabatan Ket. 

1. 

2.  

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8.  

Mardi Oktoyudi 

Atdri 

Azuhar 

Maswir 

Abd. Rahman 

M. Nur Yasir 

Mustafa Kamal 

M. Nazir 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Kepala dusun 1 

Kepala dusun 2 

Kepala dusun 3 

Kepala dusun 4 

Ketua BPD 

Datuk Besar (Ninik Mamak suku 

Bendang) 

 

Sumber: Data Olahan 2016 
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2. Quisioner (angket) yaitu peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada 

responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini. kuisioner disebarkan 

pada masyarakat desa Gobah 

3. Observasi yaitu pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan melihat 

dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan. 

1.6 Analisis Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data informasi 

yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya penyajian data dengan 

mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 P = F x  100% 

    N 

 Keterangan: 
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 P   = Angka Persentase 

 F   = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

 N   = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

 100% = Bilangan tetap 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di desa Gobah kecamatan Tambang kabupaten Kampar, 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden menggunakan 

pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi 

nilai mean tersebut berdasarkan tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.3 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 

 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 - 3, 66 Sedang 

3 3,67 - 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 

 

 

 

 

 


