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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

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

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan 

menganalisa pembangunan fisik pasca pemekaran kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun. 

 

3.2.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilalaksanakan pada kantor Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun yang beralamatkan di Jalan Abdul Latif Kelurahan Alai. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2017. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

3.3.1.  Jenis Data 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informen 

dilapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan 

dengan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Data yang 
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dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai “analisis pembangunan fisik 

pasca pemekaran kecamatan Ungar Kabupaten Karimun”. Meliputi 

tanggapan informen yaitu Camat Kecamatan Ungar, Sekretaris Kecamatan 

Ungar, Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kundur, Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat kecamatan Ungar, Tokoh Masyarakat 

kecamatan Ungar, dan Masyarakat sebagai penduduk Kecamatan Ungar. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber – 

sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa : 

a. Keadaan Geografis dan demografis Kecamatan Ungar 

b. Struktur organisasi dan tata kerja kecamatan Ungar 

c. Arsip, data, laporan dan informasi yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti, buku – buku ilmiah, data statistic. 

 

3.3.2.  Sumber Data 

 Sumber data adalah keseluruhan dari objek penelitian. Dalam menentukan 

sumber data ini penulis melakukan dengan cara purposive yaitu pengambilan 

informen dengan memilih unsure – unsure tertentu saja yang dianggap penting 

dan benar – benar memahami tentang masalah pembangunan fisik pasca 

pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. 
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3.4.  Populasi dan Sampel 

3.4.1.  Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/ objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk keseluruhan 

subjek penelitian, yaitu elemen dan wilayah penelitian dan dipelajari kemudian di 

tarik kesimpulannya. (Sugiono, 2003 : 80) Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Kecamatan 

Ungar Kabupaten Karimun berdasarkan Kartu Keluarga yang berjumlah 1835 

jiwa. 

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ungar  

No Desa/ Kelurahan Jumlah 

KK 

Jumlah penduduk RW RT 

LK PR 

1 Kelurahan Alai 853 1.471 1384 8 17 

2 Desa Batu Limau 433 695 679 8 16 

3 Desa Ngal 278 443 424 3 6 

4 Desa sungai Buluh 271 474 450 4 8 

 Jumlah 1.835 3.029 2.937 23 49 

Sumber: Kantor Camat Ungar 2016 

 

3.4.2.  Sampel 

 Sampel menurut Sugioyono (2011: 91) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dmiliki oleh karakteristik tersebut. Apabila populasi terlalu 

besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, financial, waktu, tenaga dan sebagainya maka 

peneliti dapat menggunakan sampel itu. 
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Tabel 3.2 : Informen Peneliti 

 

No Nama Jabatan Jumlah 

1 Muhd.faridhasyahdu,SP.MM Camat Kecamatan Ungar 1 

2 Yusufian, S.Sos.MMp Sekcam Ungar 1 

3 Drs. Zulfakar Kasi PMD Ungar 1 

4 Dana Suwito Tokoh masyarakat 1 

5 Indratno Atan  Kades Batu Limau 1 

6 Arie Warisman Pendamping Desa Batu 

Limau 

1 

Sumber : Data Olahan, 2017 

 Melihat jumlah populasi berjumlah 1835 jiwa, jumlah sampel diambil 

berdasarkan pendapat Hadi Sutrisno yang menyatakan “ jika populasi subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik semua dijadikan sampel, tetapi populasi lebih dari 100, 

maka sampel yang diambil minimal 10-25%”. Melihat jumlah populasi yang lebih 

dari 100 maka peneliti menarik sampel menggunakan teori slovin. 

Rumus Slovin 

 dengan populasi sebanyak 1.835 jiwa 

 n = Jumlah sampel 

 N = Populasi 

 1 = Nilai konstanta 

 e
2 
= error atau tingkat kesalahan (10% = 0,1) 

 Penyelesainnya adalah := 

 P = 1.835 jiwa 

 e
2 
= 0,1 

 jiwa 958,94
35.19

1835

01.0.18351

1835

e N 1 2








N
m  
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1 Kuisioner (angket) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

dikirim langsung yang didasarkan pada indikator permasalahan yang 

diteliti. 

2 Wawancara (interview) yaitu melakukan wawancara secara langsung 

kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. 

Dengan menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan data dan informasi 

yang diperlukan. 

3 Pengamatan (observasi) yaitu penulis langsung melakukan pengamatan 

pada instansi yang diteliti. 

 

3.6.  Analisis data 

 Deskriptif adalah menggambarkan kejadian/ peristiwa fenomena yang 

diuraikan melaui penelitian, kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat dan gambar (Sugiyono: 2010). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

mengimplementasi. 

 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik di 

Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai pembangunan fisik di Kecamatan Ungar kabupaten Karimun 
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berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk table 

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan 

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing- masing 

masalah, serta memberikan interprstasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan dan saran. 

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

Likert (sugiyono: 2005), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan 

skala likert, variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. 

Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item – 

item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setip item 

instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai 

dengan sangat negative. 

  Berdasarkan metode penelitian yang telh dikemukakan diatas maka data 

informasi yang telah diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk table dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai beikut : 

 P= F/N× 100%  

 Keterangan : 

 P = Persentase 

 F = frekuensi 

 N = Populasi 
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 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tingkat pelaksanaan 

pembangunan fisik setelah pemekaran Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun 

keseluruhan indicator yang telh diajukan kepada responden dengan menggunakan 

teknik pengukuran sesuai dengan teknik pengukuran dengan pendapat Suhairimi 

Ari Kunto (2003: 171), sebagai berikut 

Sangat Baik (Sangat Tinggi) : 81 – 100 % 

Baik (Tinggi) : 61 – 80 % 

Cukup Baik (Cukup Tinggi) : 41 – 60 % 

Kurang Baik (Kurang Tinggi) : 21 – 40 % 

Tidak Baik (Tidak Tinggi) : 0 – 20 % 

 


