
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan objek penelitian. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif yaitu suatu proses 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian 

secara jelas dan lebih mendetail komprehensip serta untuk menarik generalisasi 

yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 

keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala 

atau kenyataan sosial. 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diberikan langsung dari informasi 

melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti yaitu tentang Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar tahun 2015. 

a. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan 

catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atau penjelasan tentang masalah 

yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Angket (Quisioner) 

Quisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Angket tersebut ditujukan kepada masyarakat desa 

Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak-pihak 

yang terkait dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. 

Wawancara ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa dan masyarakat 

desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

c. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan 

tinjauan langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata 

baik terhadap subjek maupun terhadap objeek penelitian. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiono (2010 : 90) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah 

masyarakat desa Koto Tuo yang ikut dalam pemilihan yang berjumlah 1443 orang 

dengan toko masyarakat. 

2. Sampel 

Menurut Sugiono (2010: 91) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasa 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi ini. 

Didalam penelitian ini populasi keseluruhannya berjumlah 1443 orang, 

dan yang akan dijadikan sampel sebanyak 20 orang dari 4 (empat) dusun yaitu 

Dusun I diambil sebanyak 7 orang, Dusun II diambil sebanyak 5 orang, Dusun III 

diambil sebanyak 4 orang dan Dusun IV diambil sebanyak 4 orang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu metode purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sesuai dengan kriteria 

tertentu, dan dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehinnga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 
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Tabel 3.1 Penyebaran populasi dan penetapan sampel setiap dusun di 

wilayah penelitian Desa Koto Tuo 

Dusun Populasi Sampel Persentase% 

Dusun I 405 7 35% 

Dusun II 353 5 25% 

Dusun III 382 4 20% 

Dusun IV 303 4 20% 

Jumlah 1443 20 100% 

 

 Selain menyebarkan angket dalam bentuk pertanyaan dari 20 orang 

responden peneliti juga memberikan pertanyaan dalam bentuk wawancara kepada 

5 orang informan. Adapun orang tersebut adalah : 

1.  Panitia Pemilihan Kepala Desa 

2. Ketua RT 02 

3. Ketua Rw 06 

4. Kaur Desa 

5. Warga Desa 

 

.  
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3.5 Analisa Data 

 Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu 

dalam bentuk table-tabel dengan melihat jawaban responden terhadap komponen-

kom[ponen yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala 

desa dalam bentuk persentase 

𝑃𝑃 =  
𝐹𝐹
𝑁𝑁  𝑥𝑥 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 
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