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BAB III

METODOLGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek yang

diteiti kemudian dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan presentase dan

selanjutnya dianalisa.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Waktu dilakukannya penelitian ini dimulai

pada bulan November 2012  dan direncanakan akan selesai pada bulan Mei 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Adapun data

primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban nara sumber / key informan

terhadap wawancara yang dilakukan dan hasil jawaban responden terhadap

kuisioner yang disebarkan kepada responden.
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3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan

catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Antara lain, seperti seperti

Biografi Kecamatan  dan Jenis-jenis pelaksanaan program.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah total keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan

sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berjumlah

378 kepala keluarga (KK). Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah

sebanyak 100 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan

secara “Purposive Sampling” dengan harapan bahwa informan dan responden

yang dipilih mewakili populasi. Dimana dalam pemilihan sampel berdasarkan

pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu

memberikan informasi dan data-data yang akurat.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

melalui:

3.5.1 Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk

mengumpulkan data tentang pelaksanaan pembangunan yang terjadi.

Prosesnya adalah dengan cara turun langsung kelapangan, melihat realisasi

pembangunan dan pengelolaan dana bantuan yang diserahkan kepada

warga.
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3.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dan informasi

dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

Adapun proses wawancara akan dilakukan kepada kepala desa, Kaur

pembangunan, petugas PNPM.

3.5.3 Kuesioner atau Angket

Kuesioner yaitu mengumpulakan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian kepada

responden kepala keluarga (KK).

3.6 Analisis Data

Penulis menggunakan metode Kualitatif yang merupakan analisis

Deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan dan ditabulasi

menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang

sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

Skala Pengukuran

Keterangan:

P = hasil Pengukuran

F = Tanggapan Responden

N = jumlah respondem

Pengukuran terhadap pelaksaanaan variabel dan indikator dalam penelitian

ini diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu terlaksana, kurang terlaksana, Tidak

= 100%
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terlaksana. Untuk mengarahkan analisi data. Uraian dari masing – masing

pengukuran adalah sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila skala pengukuran menunjukkan ≥ 67% diatas.

Kurang Terlaksana : Apabila skala pengukuran menunjukkan  skala  34 % - 66%.

Tidak Terlaksana : Apabila skala pengukuran menunjukkan ≤ 33%.


