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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Gobah Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar pada Bulan April – Mei tahun 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui responden penelitian yang 

merupakan sumber informasi utama memperoleh jawaban yang relavan 

dari permasalahan penelitian. Jenis data primer yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah: tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

yang meliputi: 

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perancanaan pembangunan.  

Yaitu data-data yang berkaitan dengan  kegiatan partisipasi 

masyarakat pada tahap perencanaan, antaralain tingkat kehadiran 

masyarakat saat kegiatan rapat, pendapat serta masukan yang diberikan 

oleh masyarakat, dan lain-lain. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 

Yaitu data tentang partisipasi masyarakat dalam tahap 

pelaksanaan pembangunan antara lain data tentang kegiatan gotong 

royong pembangunan masjid, musola, dan lainnya. 
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3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memamfa’atkan dan memelihara 

hasil-hasil pembangunan. 

Yaitu data tentang pemanfaatan sarana dan prasarana hasil 

pembangunan di desa oleh masyarakat. 

3.2.2 Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa yang telah 

dibukukan, data itu meliputi: 

1. Data keadaan geografis, atau tata letak desa gobah kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Data jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk desa gobah Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Struktur pemerintahan desa, yaitu struktur organisasi pemerintah Desa 

Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

4. Data pencarian penduduk, yaitu data tentang pencarian masyarakat 

Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

5. Dan data sekunder lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian, 

pada kantor Kepala Desa Gobah. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis 

dalam mengumpulkan data mengunakan teknik sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi yang dapat 

memembantu peneliti untuk melihat partisipasi masyarakt dalam 

pembangunan desa 
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2. Quesioner (Angket) 

Yaitu dengan membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

reponden penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

3. Wawancara (Interview) 

Yaitu dengan mengadakan Tanya Jawab kepada key informance  

(sumber informasi) yang dijadikan sebagai sumber guna memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

4. Pengamatan Langsung (Observation) 

Pantauan yang dilaksanakan langsung dilokasi penelitian untuk 

mendapatkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Tokoh Adat, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Gobah. Untuk 

melihat klasifikasi dari populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Jumlah Populasi dalam Penelitian 

 

No Populasi Penelitian Jumlah  

1 Kepala Desa  1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Tokoh Adat 5 

4 Perangkat Desa 8 

5 Masyarakat Desa Gobah 1.814 

Jumlah Populasi 1.829 

Sumber: Data olahan tahun 2017 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 1.829 orang. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristiik yang dimiliki 

oleh populasi. Oleh karena jumlah populasi untuk kepala desa, dan 

pemuka masyarakat tidak tek yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena 

jumlah populasi untuk kepala desa, dan pemuka masyarakat tidak terlalu 

besar maka penulis menggunakan metode sensus. Hal ini dimaksudkan 

agar data yang terkumpul lebih akurat. 

Pengambilan sampel dari populasi digunakan slovin sampel 

dimana dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Dimana: 

n = Sampel 

N = Populasi 

e
2
 = Tingkat Kesalahan (0,1) / 10% dari jumlah populasi. 

21 Ne

N
n
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 Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi di atas 

adalah sebagai berikut: 

21,018291

1829

x
n


  

)01,01829(1

1829

x
n


  

29.19

1829
n  

n =  94.81 jadi di genapkan menjadi 95 orang. 

 

Dari rumus Slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel 

yang diperoleh dengan menggunakan urmus tersebut adalah sebesar  95 

orang dari 1829 Jumlah populasi masyarakat dan dari Aparatur Desa. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Populasi dan Sampel Penelitian 

 

No Jenis Populasi 
Jumlah 

Populasi 
Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Masyarakat dan Aparat Desa 1829 95 100 

 Jumlah Sampel Keseluruhan  95 100 % 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

 

Dengan demikian, setelah jumlah populasi di olah menggunakan 

rumus slovin, maka ditetapkanlah jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 95 orang. 

 

3.5 Analisa Data 

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, peneliti 

menggunakan metode Deskriftif yaitu data yang dikumpulkan dianalisa dengan 

menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan 
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permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut: 

P  =   F x 100 % 

       N 

Keterangan : 

  P =  Persentase 

  F = Ferkuensi 

  N = Populasi 

Untuk mendapatkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat desa 

Gobah terhadap pembangunan dari keseluruhan indikator yang telah diajukan 

kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan 

pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut: 

Tinggi/sesuai   : 67-100 % 

Cukup sesuai/kurang  : 34-66 % 

Tidak sesuai/rendah  : 0-33 % 

Dengan menggunkan teknikpengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian dapat diambilkesimpulan dengan baik yaitu tentang partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 


