
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan. Adapun alasan pemilihan Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan karena beberapa tahun belakangan ini tingkat penyakit masyarakat

meningkat.

3.2. Jenis Data

Dalam penyelesaian penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan

dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

1. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan baik

dengan wawancara guna mendapatkan tanggapan dari responden.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah ada dan diperoleh langsung dari Desa  Pesaguan Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang berupa dokumen -dokumen, laporan

atau buku - buku mengenai gambaran umum Desa. Desa Pesaguan Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, gambaran umum masyarakat Desa Pesaguan

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan baik dari segi ekonomi,

pendidikan, agama, sosial budaya dan sebagainya.



3.3. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dipergunakan pada awal penyusunan proposal penelitian terutama

memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan daerah Nomor 03 Tahun

2003 Tentang Penyakit Masyarakat di Desa Pesaguan. Hasil wawancara dipergunakan

untuk menambah keakuratan data dan informasi yang lebih jelas.

2. Observasi

Observasi Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan

dengan Implementasi Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit

Masyarakat di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung  Kabupaten Pelalawan.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2005:90). Adapun yang menjadi populasi

dan sampel dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan.

Sampel adalah sebahagian populasi yang yang diteliti Suharsimi Arikunto (1993;104).

Arikunto menyatakan jika subjeknya besar atau kurang dari 100 maka diambil menjadi

sampel keseluruhannya. Adapun jumlah populasi dalam penelitan ini adalah 9 orang,

Kemampuan penelitian dilihat dari waktu dan tenaga, sempit luasnya wilayah pengamatan

dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data Besar kecilnya yang

ditanggung peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan



menggunakan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara keseluruhan.

Berpedoman pada pendapat di atas, maka peneliti menetapkan sampel sebesar 9 orang.

Tabel 1.4. Populasi dan Sampel

No Sub Populasi Diwawancara

1 Kepala Desa Pesaguan 1

2 Kasiop Satpol PP Pelalawan 1

3 Pekerja Seks Komersial 3

4 Tokoh Adat Desa Pesaguan 1

5 Tokoh Pemuda Desa Pesaguan 1

6 Tokoh Agama Desa Pesaguan 1

7 Tokoh Pelajar Desa Pesaguan 1

Jumlah 9

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2013

3.5. Teknik Analisa Data

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu data yang diperoleh di

kelompokkan dan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif melalui

pendekatan kualitatif. Terhadap setiap tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk

wawancara. Teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.


