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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Lubuk Keranji Kecamatan

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai jumlah penduduk 995

jiwa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui

penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dari wawancara.

2. Data skunder yaitu data data yang diperoleh dari studi kepustakaan

maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang

dapat menunjang aspek yang diteliti mengenai demograpi Desa Lubuk

Keranji.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono,

2005: 90).

Untuk lebih jelasnya pengambilan sampel pada penelitian ini dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel III : Jumlah Populasi dan Sampel
No. Populasi Jumlah

populasi
(orang)

Jumlah
sampel
(orang)

Persentase
(%)

1. Pegawai 6 6 100%
2. Masyarakat 995 90 100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Lubuk Keranji 2012

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi. (Sugiono, 2005: 90).

Adapun sampel yang diambil menggunakan teori Slovin, jumlah sampel

diketahui dengan menggunakan rumus Slovin yaitu:

Rumus  :
21 Ne
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Diketahui : N =  Jumlah penduduk desa sampel adalah995 jiwa.
e = kesalahan atau eror dalam pengambilan sampel

adalahsebesar 10 %.
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Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 90 Orang.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Data diatas dikumpulkan dengan cara :

a. Quisioner/angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis

kepada responden untuk dijawab

b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang

diteliti, dengan melihat kondisi yang ada.

c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama, jenis

wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan

secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian

yang telah dipilih sebelumnya, yakni seluruh aparat pemerintahan desa,

serta sebagian dari masyarakat yang diambil dari sampel.

3.5 Analisa Data

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik penganalisaan secara

deskriptif. Analisa deskriptif diawali pemaparan tentang informasi dan fakta yang

ada dilapangan. Kemudian dianalisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi

yang disertai dengan Uraian-uraian atau penjelasan. Dengan analisa deskriptif

diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan dengan fakta yang ada secara

mendalam.


