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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ukui Dua, lokasi penelitian adalah di

Desa Ukui Dua, serta instansi yang berkaitan dengan peranan Kepala Desadalam

pembangunan di Desa Ukui Dua.Peneliti memilih tempat ini dengan

pertimbangan bahwa Desa Ukui Dua merupakan salah satu Desa yang telah maju

dibidang pendidikan sehingga nantinya peneliti dapat memperoleh data yang

akurat, selain itu Desa ini juga mudah dijangkau sehingga dapat membuat

penelitian ini efektif dan efisien.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat dijumpai kebenarannya, relevan dan

lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian,

pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan

merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan

bertanya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua

atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau

data-data yang telah diolah, seperti data yang dipublikasikan baik dalam
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bentuk surat kabar atau majalah maupun leteratur yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi1

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan

diteliti baik itu berupa benda, manusia, dan aktivitasnya atau peristiwa yang

terjadi. Mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh masyarakat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang

jumlah populasinya 3887.

3.3.2 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 karena keterbatasan dana, finansial,

waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.

Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang

diambil harus representatif (mewakili).

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah sampling kuota

yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri

1Op,.Cit. hlm.38.
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tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.2Peneliti akan melakukan

penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap Peranan Kepala Desa Dalam

Pembangunan di Desa Ukui Dua. Jumlah sampel yang ditentukan 109 orang.

Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 109 orang tersebut, maka

penelitian dipandang belum selesai, karena belum memenuhi kuota yang

ditentukan.

N

n =

1+Ne

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian kesalahan pengambilan yang

dapat ditolerir /diinginkan 10%

n =    3887

1 + 3887 (10)2

=     3887

1 + 3887

=     3887

3888

=   0,9997 x 100

=  99,97 (dibulatkan menjadi 100 orang)

2Ibid, hlm.38.
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang peranan

Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan.

Melihat jumlah populasi di Desa Ukui Dua tahun 2014 yaitu :

a. Jumlah penduduk 3.887 jiwa

b. jumlah kepala keluarga 1.049 jiwa

c. jumlah laki-laki 1.975 jiwa

d. jumlah perempuan 1.912 jiwa

Dari populasi yang ada peneliti akan mengambil informan sebanyak 9 orang

dan responden sebanyak 100 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa = 1 orang

2. Sekretaris Desa = 1 orang

3. Kepala Urusan = 1 orang

4. BPD = 1 orang

5. LPM = 1 orang

6. LKMD = 1 orang

7. KADUS = 3 orang +

Total = 9 orang

Adapun yang menjadi responden adalah masyarakat Desa Ukui Dua

sebagai berikut :

1. Wiraswasta = 20 orang
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2. PNS = 2 orang

3. Guru = 8 orang

4. Petani = 37 orang

5. Aparatur Desa RT/RW = 10 orang

6. Pemuda /Mahasiswa = 23 orang +

Total = 100 orang

Dari data diatas dapat dilihat populasi dan sampel penelitian berjumlah

3.888 orang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sensus yaitu

mengambil sebagian populasi yang berjumlah 109 orang menjadi sampel, maka

penulis menjadikan 109 orang tersebut sebagai sumber data penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggung

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam penumpulan data

karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangaan. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini yakni :3

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengadakan

pengamatan langsung terhadap kondisi yang berkaitan dengan objek

penelitian.

3Op,.Cit
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b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara

peneliti dengan narasumber yang disebutkan diatas yang dianggap layak

dan relevan dalam penelitian ini.

c. Kuesioner

Kuesioner yaitu dengan menyebarkan pertanyaaan kepada

sejumlah responden yang telah ditentukan.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca buku, majalah, surat

kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain

yang ada hubungannya dengan peranan Kepala Desa dalam

pembangunan Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan.

f. Penelusuran Data Online

Penelusuran Data Online yakni menggunakan fasilitas internet

sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat memanfaatkan data-data

informasi yang berupa data maupun teori, secepat atau semudah

mungkin.

3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif dengan teknik

kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif sebagai data sekunder. Dalam
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menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif

kuantitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada

dilapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak

dicapai dari penggunaaan metode analisis deskriptif yang peneliti gunakan yaitu

mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.4

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikumpulkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase. Disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = F x 100%

N

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Populasi

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan

yaitu :

Pilihan baik bobot 3

Pilihan kurang baik bobot 2

4Op,.Cit.hlm.38.
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Pilihan tidak baik bobot 1

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur,

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan

data kuantitatif.5

Sesuai dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan kuisioner

kepada 109 responden. Penyebaran kuisioner dilakukan kepada masyarakat Desa

Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Kemudian untuk memahami baik tidaknya peranan Kepala Desa Dalam

Pembangunan maka akan diberi ukuran yaitu sebagai berikut :6

Baik : 76-100%

Kurang baik : 56-75%

Tidak baik : 0-55%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Peranan

Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Ukui Dua Tahun 2014.

5Ibid,hlm.38.
6 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (jakarta : Rineka

Cipta, 2006), hlm. 77.


