
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk

mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel

yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau

tahun 2013 di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, Penelitian dilaksanakan di Desa Citra

Damai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan waktu

penelitian dimulai dari 01 September 2013 sampai dengan Maret 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden. Responden

dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Citra Damai Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam



pemilihan gubernur, yang di ambil sebagai sampel dan kemudian data ini di analisa.

Data tersebut antara lain:

a. Data tentang responden

b. Data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur

3.3.2 Data sekunder

Data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi – instansi yang terkait dalam

penelitian, data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain tentang:

a. Lokasi Penelitian

b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat

c. Keadaaan sarana prasarana

d. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian

ini.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Nurul Zuriah (2009:116), Populasi adalah “Seluruh data yang

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan”.

Jadi, populasi berhubungan dengan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan

sama dengan banyaknya manusia.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa

Citra Damai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah



terdaftar dan mempunyai hak pilih pada pemilihan Gubernur. Populasi pada

penelitian ini berjumlah 1173 orang.

3.4.2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (Dalam buku Nurul Zuriah:2009:122) Sampling

(sampel) didefinisikan sebagai “Pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil

dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud”.

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat

menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin ( Dalam Husein Umar:

2004:146).

= N( )
Keterangan :       n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis ( batas ketelitian yang diinginkan ) sebesar 10%

= 11731 + 1173 (0,01)
= 117312,73

n = 92.14

n = 92



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

3.5.1 Pengamatan Langsung atau Observasi

Menurut S.Marjono (Dalam buku Nurul Zuriah;2009:173) observasi diartikan

“sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak

pada objek penelitian”. Dengan demikian peneliti dengan mengadakan pengamatan

langsung untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti

dengan benar.

3.5.2 Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan

daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden,

khususnya Kepada Masyarakat Desa Citra Damai yang di Acak Menjadi Sample

Oleh peneliti .

Kelemahan Pengumpulan Data dengan menggunakan Kuesioner yaitu:

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan

yang terlewati tidak terjawab, padahal sukar diulangi diberikan kembali

padanya.

b. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden sengaja memberikan

jawaban yang tidak betul atau tidak jujur



c. Waktu pengembaliannya tidak sama-sama, bahkan kadang-kadang ada

yang terlalu lama sehingga terlambat

3.5.3 Wawancara atau Interview

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap sebagian

responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang

telah disediakan. Data wawancara dapat penulis peroleh dari (1) Kepala Desa Citra

Damai (2) Sekdes Citra Damai (3) Ketua RW 03 (4) Masyarakat desa Citra Damai

yang sudah memiliki hak pilih.

3.6 Analisis Data

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia

juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pemilihan

Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai , penulis menggunakan metode

analisa deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran

terperinci mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun

2013 di Desa Citra Damai berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan

dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-

masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan

diambil kesimpulan serta saran.



Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala likert

Sugiono (2005:97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item intstrumen

yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat

negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya

dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × %
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Tingkat Partisipasi masyarakat

dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai, keseluruhan

indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran sesuai dengan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari

Kunto (2003:171), sebagai berikut :



Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %

Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai / Rendah : 40 – 55 %

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Tingkat

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra

Damai.


