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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun penelitian ini di lakukan pada Kenagarian Sungai Antuan 

Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat. Penelitian 

dilakukan penulis dimulai sejak bulan Februari 2017 s/d bulan April 2017 

 

1.2 Jenis Data 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan 

langsung di lapangan akan diteliti dan dijelaskan dengan apa adanya sehingga 

akan menjadi satu kesatuan yang utuh.  

1.3 Sumber data 

1. Data primer 

Data yang langsung di peroleh dari responden di mana anggota 

masyarakat kenagarian menjadi sampel dan kemudian data di analisis 

meliputi data tentang responden, data tentang ke ikutsertaan masyarakat 

kenagarian dalam kegiatan Pemilihan wali nagari dan data faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali nagari. 

Dan data tentang pendidikan, umur, pekerjaan, dan data lain yang di 

anggap perlu. 
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2. Data skunder 

Data informasi dan keterangan lainnya yang di pergunakan untuk 

menjelaskan permasalahan yang akan di teliti, data tersebut di peroleh dari 

kantor wali nagari sungai antuan kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota 

Provinsi Sumatra Barat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data 

tersebut meliputi: 

a) Data tentang Jumlah Penduduk 

b) Data tentang lokasi penelitian 

c) Data hasil Pemilihan Wali Nagari 

d) Data lain yang di anggap perlu dalam penelitian 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi pada 

penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih daftar pemilih 

tetap (DPT) berjumlah 3.958 orang yang terdaftar di 10 TPS. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna 

keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti 
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dapat menggunakan sampel itu, kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk 

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

(mewakili). 

Melihat jumlah populasi yang lebih dari 100 maka peneliti menarik 

sampel menggunakan Teori Slovin. Dan teknik yang digunakan adalah 

Random Sampling (pengambilan secara acak, dimana setiap populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel). 

Rumus Slovin : 

   
 

        
 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Populasi 

1 : Nilai Konstanta 

   : eror atau tingkat kesalahan (5% - 10%)  

n = 3958 

n = 
    

            
 

 = 
    

              
 

 = 
    

       
 

 
    

     
 

 = 97,53 

= 98 
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 Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah sebanyak 98 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%) 

Masyarakat 3958 98 100 % 

Jumlah 

Keseluruhan 
3958 98 100 % 

Sumber: Data olahan 2017 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai 

berikut: 

1. Wawancara  

Menurut Nurul Zuriah (2009:179) wawancara ialah Alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah 

pencari informasi dan sumber informasi. Misalnya mewancarai tokoh 

masyarakat, tokoh agama, masyarakat kenagarian sungai antuan dengan 

demikian penulis mengadakan tanya jawab kepada responden dan 

responden akan memberi jawaban sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 
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Tabel 3.2 

Daftar Key Informan Penelitian 

No Key informan Jabatan 

1 Rafles Wali Nagari 

2 Revi Sekretaris Nagari 

3 Epi Ketua Panitia Pemilihan 

4 H. Amirulis Yakun Niniak Mamak 

5 Ahmad Masyarakat 

Sumber: Data Olahan Peneliti 2017 

2. Angket (kuesioner) 

Yaitu berupa bentuk pertanyaan tertulis beserta alternative 

jawabanya, responden memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 

 

3.6 Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriftif kualitatif yaitu data yang terkumpul di analisa dengan 

permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil 

yang relevan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Menurut sugiyono (2005; 89) analisis data adlah proses menyusun secara 

sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 

akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga di pahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Selanjutnya di analisa secara kualitatif. 
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Menurut Burhan Bungin (2010; 103) data kualitatif di ungkapkan dalam 

bbentuk kalimat serta uraian uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. 

Selanjutnya di analisis secara deskriptif yaitu digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah di kumpul dan 

membuat kesimpulan. 

Menggunakan skala pengukuran maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, 

disajikan dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P= 
 

 
        

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Husaini Usman (2009:146), sebagai berikut: 

1. Sangat Berpengaruh : 76% - 100% 

2. Berpengaruh  : 56% - 75% 

3. Kurang Berpengaruh : 40 % - 55% 

4. Tidak Berpengaruh : 0% - 39% 

 

 


