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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota 

Pekanbaru, Kecamatan Sail, Kecamatan Delima, Kecamatan Tenayan raya. 

Penelitian dilakukan pada tahun 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2003 : 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui variable mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

yang satu dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan 

menganalisa Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 

Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Masyarakat. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau 

objek yaitu wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan 

jawaban yang sesuai dari permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai 

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru Dalam 

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru 
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Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. 

2. Data sekunder adalah data pendukung yang berkenaan dengan Peran 

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota pekanbaru Dalam 

SosialisasiPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru 

Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yang 

diperoleh melalui catatan-catatan, laporan, arsip maupun data-data lainnya 

yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk keseluruhan 

subjek penelitian, yaitu meneliti elemen dan wilayah penelitian dan dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2003 : 80). Adapun yang menjadi 

populasi serta Key Informant dalam penelitian ini adalah Divisi Sosialisasi Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru yang berjumlah 1 orang, Panitia 

Pelaksana Kecamatan (PPK) Sail, Tampan, dan Tenayan Raya yang merupakan 

Kecamatan dengan tingkat partisipasi yang terendah dan jumlah pengurus masing 

– masing PPK berjumlah 5 orang, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga 

kelurahan yang partisipasi masyarakatnya terendah di masing – masing 

Kecamatan tersebut yaitu Kelurahan Sukamaju, Delima, dan Rejosari serta 

masyarakat di Kelurahan tersebut. 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan keterangan mengenai objek yang diteliti. Sebagaimana yang telah 

dikatakan Arikunto (2002 : 112), apabila besar populasi kurang dari 100 orang, 
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untuk mendapatkan data yang representatif maka seluruh populasi hendaknya 

dijadikan sampel pada penelitian ini. Dalam hal ini teknik yang diambil yaitu 

teknik sensus, yaitu mengambil semua populasi dijadikan sampel dan sebagai 

responden penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik sensus adalah Divisi Sosialisasi KPUD Kota Pekanbaru 

yang berjumlah 1 orang, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Tenayan Raya, Sail, 

dan Tampan yang masing – masing pengurusnya berjumlah 5 orang dan Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) di tiga kelurahan yang partisipasi masyarakatnya 

terendah di masing – masing Kecamatan tersebut yaitu Kelurahan Sukamaju, 

Delima, dan Rejosari dimana masing – masing pengurusnya berjumlah 3 orang 

serta masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di tiga 

kelurahan dimasing – masing kecamatan tersebut yang partisipasi masyarakatnya 

terendah yaitu di kelurahan Sukamaju dengan DPT berjumlah 6.507, Delima 

dengan DPT berjumlah 17.918 dan Rejosari dengan DPT berjumlah 27.342 orang. 

Untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat yang terdaftar sebagai 

daftar pemilih tetap (DPT) tersebut penulis menggunakan rumus Slovin (dalam 

Husaini Usmasn, 2003:102) yaitu:  

  
 

        
 

  
     

             
 

  
     

              
 

  
    

      
 

n= 99,80 
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n= 100 

Keterangan : n = Jumlah sampel  

   N = Jumlah Populasi  

e = error 10%  (persen kelonggaran ketidak telitian karena 

kesalahan pengambilan sampel). 

 Jadi, dari hitungan jumlah populasi masyarakat yang terdaftar sebagai 

daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Sasaran Objek 51.767 orang, dengan kelonggaran 

10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut 

didapat total sampel masyarakat yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) di 

tiga Kelurahan tersebut sebanyak 100 sampel masyarakat. 

Agar lebih memudahkan dalam membaca populasi dan sampel dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel menggunakan rumus Slovin 

Sumber: Data Olahan 2017 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 

 

POPULASI SAMPEL 

Masyarakat yang terdaftar sebagai daftar 

pemilih tetap (DPT) di tiga kelurahan dengan 
tingkat partisipasi terendah yaitu di Kelurahan 

Sukamaju berjumlah 6.507 orang, Kelurahan 

Delima berjumlah 17.918 orang, dan 

Kelurahan Rejosari yang berjumlah 27.342 

orang, sehingga ditotalkan semuanya menjadi 

51.767 orang. 

100 Orang 
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1. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

secara langsung terhadap responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

Tabel 3.2 Key Informant 

 

KEY INFORMANT JUMLAH 

Divisi Sosialisasi dan Logistik KPUD 

Kota Pekanbaru 

1 ORANG 

Pengurus Panitia Pelaksana Kecamatan 

(PPK) Tenayan Raya, Sail, Tampan 

3 ORANG 

Pengurus Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) Kelurahan Sukamaju, Delima, 

Rejosari 

3 ORANG 

Sumber: Data Olahan 2017 

2. Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain 

dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang 

dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis 

kepada respon untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 
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pernyataan tertutu, terbuka, dan dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai peran KPUD Kota Pekanbaru dalam sosialisasi pemilu 

sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 

Walikota 2017 di Kota Pekanbaru. 

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 

negative yang dapat berupa kata-kata kemudian diberi skor. Seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.3 Skor Berdasarkan Skala Likert Pernyataan 

No Pernyataan Skor 

1 SS (Sangat Setuju) 5 

2 S (Setuju) 4 

3 RR (Ragu-Ragu) 3 

4 TS (Tidak Setuju) 2 

5 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 
Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,2012 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 
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penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

  
       

Keterangan:  

P  = Angka Persentase  

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

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

100%  = Bilangan Tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai peran KPUD Kota 

Pekanbaru dalam sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat pada pemilu Walikota 2017 di Kota Pekanbaru, keseluruhan 

indikator yang telah diajukan kepada responden menggunakan pengukuran 

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

mean tersebut berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4 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 

 


