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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di Desa Pelangko 

Kec.Kelayang Kab.Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Pelangko karena penulis menganggap bahwa di desa tersebut realisasi 

pembangunan belum terlaksanakan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh 

masyarakat setempat,. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 

november 2016- januari 2017. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dekriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Definisi lain mengenai penelitian 

deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena Suatu 

penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai analisis pelaksanaan 

pembangunan di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri 

Hulu  berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan.  
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3.3 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila Penelitian menggunkan kuisioner atau wawancara 

dalam pengunpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

skunder. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebaga berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer juga disebut data asli atau data baru. Sumber 

data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara 

kepada  Aparatur Desa Pelangko Kec.Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis dapatkan 

dalam bentuk laporan, catatan serta melalui data kepustakaan, maupun 

buku-buku yang relevan dan dokumen-dokumen melalui tempat penelitian 

ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 
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3.4.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

 alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (sugiono : 

2011 : 165). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena 

penelitian berhadapan langsung dengan prilaku manusia serta perlu 

pengamatan secara langsung. 

3.4.2 wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit / kecil (sugiono : 2011 : 157). Wawancara yang 

 dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara bertanya 

langsung kepada responden penelitian. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari Dokumen 

dokumen  yang tersimpan pada lokasi penelitian 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
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2011:90). Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian 

ini adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, 

ketua BPD, kepala urusan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. 

3.5.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:91). Apabila populasi besar dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti 

dapat menggunakan sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar 

refresentatif (mewakili).  Melihat jumlah populasi yang hanya berjumlah 9 

orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan 

mereka yang turun langsung menangani pelaksanaan pembangunan dan 

sedikit banyaknya mereka mengetahui proses pelaksanaan pembangunan 

tersebut. Menurut sugiyono (2003:91) jumlah populasi sama dengan 

jumlah sampel disebut dengan sampling jenuh atau dengan kata lain 

adalah sensus. 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta 

untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini 

maka dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1 

Key informan 
 

Sub Populasi Populasi Sampel 

Kepala Desa 1 1 

Sekretaris Desa 1 1 

BPD 1 1 

Kepala Urusan 3 3 

Tokoh Pemuda 1 1 

Tokoh Adat 1 1 

Tokoh Masyarakat 1 1 

Jumlah 9 9 

 Sumber data: kantor desa pelangko 2016 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian 

utama penelitian kualitatif. Penelitian pergi kelokasi tersebut, memahami dan 

mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung 

ditempat kejadian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber 

yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang 

diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada 

dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana tingkah laku 

berlangsung. 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa 

pelangko kecamatan kelayang, peneliti menggunakan metode analisa 

kualitatif. Menurut Sugiono (2007 : ) analisa kualitatif adalah suatu analisa 

yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai pelaksanaan 
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pembangunan Berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya disajikan 

dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan 

dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab 

masing-masing masalah, serta memberikan interpertasi terhadap hasil yang 

relevan dan diambil kesimpulan dan saran. 

Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik skala likert. Menurut 

Sugiono (2007 : 132) skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala 

likert, variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

positif sampai dengan sangat negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 


