
38 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Adapun tempat dan lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Tapung 

Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena terkait dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dimana kurang nya partisipasi dan kontribusi yang 

memuaskan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Waktu penelitian dilakukan sejak 

bulan Desember 2016 hingga Maret 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatatif  

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat 

induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2010:9) 

3.2.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data 

tersebut adalah wawancara dan kousioner peneliti terhadap responden  yang terdapat 

pada Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

3.2.2 Data Sekunder  
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 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat 

penelitian. Adapaun data yang peneliti peroleh adalah peraturan-peraturan, dokumen-

dokumen dan data yang diperoleh dari buku, catatan, serta melalui studi kepustakaan, 

paraturan pemerintah, dan buku-buku relevan lainya. 

3.3 Teknik Pegumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat agara dapat menjawab beberapa 

permasalahan maka dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan 

data yaitu : 

3.3.1  Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

kelokasi penelitian yaitu pada Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang 

kegiatan-kegiatan serta gejala-gejala yang ingin ditemui pada objek penelitian 

kemudian data tersebut merupakan bahan analisis masalah yang diteliti. 

3.3.2 Kousioner 

Yaitu memberikan lembaran pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai 

dengan pertanyaan yang telah diajuhkan secara tertulis. Kousioner diajukan kepada 

para masyarakat Desa Tapung Makmur sebanyak 100 orang. 

3.3.3 Wawancara  

Yaitu dengan melakukan dialog atau wawancara langsung dengan nara 

sumber untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan penelitian tentang 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di 
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Desa Tapung Makmur. Adapun yang diwawancarai yaitu, Kepala Desa, Pegawai 

Desa, Masyarakat desa, Ketua RW  dan Badan Permusyawaratan Desa. 

3.3.4 Dokumentasi  

Yaitu penulis memperoleh data-data yang berupa dokumentasi berupa foto,  

dan dokumen berupa peraturan desa, dan peraturan lainya yang terdapat pada instansi 

terkait. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2010:80). 

Populasi adalah keseluruhan masyarakat pemilih di Desa Tapung Makmur 

dengan jumlah penduduk yang terdiri dari laki-laki: 978 jiwa, perempuan 914 jiwa 

dan 471 KK jadi jumlah 1895 jiwa yang terdiri dari 4 dusun. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.1  

Populasi Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur 

 

No Jumlah KK Jumlah 

Masyarakat 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

Perempuan 

Sampel 

1 471 1895 978 914 100 

Jumlah 100 

Sumber: Kantor Desa Tapung Makmur 2016 
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3.4.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi narasumber data yang 

diteliti. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini tokoh adat, alim ulama, 

pimpinan desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat lokal, tokoh perempuan, dan 

masyarakat adalah berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin ( Umar, 

2005:156). 

n =
 

        
 

Keterangan   

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang   

masih dapat ditoleri. 

n =
 

        
 

n = 
    

              
 

n = 
    

            
 

n = 
    

            
 

n = 
    

     
 

n = 99,94 

n = 100 orang 
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Jadi, dari perhitungan populasi sebesar 1892 orang dengan jumlah 

kelonggaran 10%, maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin 

tersebut didapat sampel sebanyak  100 orang, teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel menggunakan metode random sampling  yaitu pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan secara acak. 

3.5 Metode Analisis 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriktif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013;11) penelitian 

deskriktif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih untuk membuat perbandingan atau menghubungkan 

antara variable satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini memutuskan 

perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat 

penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan 

fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi persentase yang akurat kemudian 

diambil kesimpulan  

 Berdasarakan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

inforamasi yang diperoleh dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan 

diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tapung Makmur 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar keseluruhan indikator yang telah 
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diajuakan kepada responden dengan menggunakan teknik pengkuran sesuai dengan 

menggunakan teknik pengkuran sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013:11) sebagai 

berikut : 

P = 
 

 
X100 

Keterangan 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tapung Makmur Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada 

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat 

Sugiyono (2013:11) sebagai berikut : 

Sangat Baik ( Sangat Tinggi )  : 81-100% 

Baik ( Tinggi )    : 61-80% 

Cukup Baik ( Cukup Tinggi )  : 41-60% 

Kurang Baik ( Kurang Tinggi ) : 21-40% 
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Tidak Baik (Tidak Tinggi )  :0-21% 

Dengan menggunakan teknik pengkuran sesuai dengan rumus diatas maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa 

Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


