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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti 

bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek 

penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan 

mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas 

dari hasil analisanya. 

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena 

metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk 

meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Sejati 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasan yang mengiring peneliti untuk 

melakukan penelitian di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir adalah 

peningkatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang terlihat 
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selama masa kepemimpinan kepala desa yang didasarkan pada indikator 

Motivator, Fasilitator Dan Mobilisator.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Adapun yang akan dijadikan populasi oleh peneliti adalah 1 orang kepala 

desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Dusun, 5 

orang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan 422 Kepala Keluarga di Desa 

Sejati Kecamatan Rambah Hilir. Jika di totalkan jumlah populasi adalah 436 

orang. 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari 

populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, 

maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah.  

Dari sampel untuk penelitian berjumlah 35 orang yang terdiri dari 21 

orang masyarakat Desa Sejati, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 

orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Dusun dan 5 orang anggota BPD. Peneliti 

memiliki alasan teoritis atau pertimbangan tertentu dalam menetapkan aparat 
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desa dan masyarakat desa sebagai responden dalam penelitian ini. Adapun 

alasannya adalah karena dalam sistem manajemen desa, kepala desa adalah 

sebagai kunci informasi dan sebagai penggerak utama dalam melaksanakan 

pembangunan, aparat desa adalah orang – orang yang tingkat intensitas 

berinteraksinya tinggi dengan kepala desa dan masyarakat Desa Sejati 

merupakan orang – orang yang berada disekitar pembangunan dan sebagai 

pemanfaat pembangunan Desa Sejati serta badan perwakilan desa sebagai 

pengesahan rencana kerja pemerintah desa sekaligus mengawasi kinerja Kepala 

Desa serta Aparat Desa.  

Tabel III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel Penelitian Analisis Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa 

Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

No Keterangan Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Desa Sejati 1 1 100% 

2 Sekretaris Desa Sejati 1 1 100% 

3 Kepala urusan 4 4 100% 

4 Kepala dusun 3 3 100% 

5 Badan perwakilan desa 5 5 100% 

5 Masyarakat Desa Sejati 422 21 5% 

 Jumlah  436 35 - 

Sumber : Data Olahan Penulis 2017 

D. Teknik Penarikan Sampel  

Penulis menetapkan untuk menggunakan dua teknik dalam penelitian ini 

yaitu teknik sensus yakni cara pengumpulan data apabila seluruh elemen 

populasi diselidiki satu per satu, teknik ini ditujukan kepada Aparat Desa Sejati 

karena jumlahnya relatif kecil dan yang berinteraksi penuh dengan kepala desa, 

yang juga bertugas sebagai pelaksana pembangunan serta Badan Perwakilan 
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Desa sebagai pengesahan rencana kerja pemerintah desa sekaligus mengawasi 

kinerja Kepala Desa serta Aparat Desa. Kepala Desa sebagai Key Informan, 

karena kepala desa merupakan kunci dari informasi dan sebagai penggerak 

utama dalam pembangunan desa. Kemudian teknik purposive sampling (menurut 

Sugiyono, 2012: 85) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu atau pengambilan sampel secara sengaja, yaitu peneliti menentukan 

sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel 

diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu masyarakat. 

Dalam hal ini masyarakat yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang berada 

disekitar pembangunan atau masyarakat sebagai pemanfaat pembangunan. 

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang kepala keluarga dari 

dusun I yaitu 2 orang dari RT 1 sebagai pemanfaat jalan lingkungan desa, 2 

orang dari RT 2 sebagai pemanfaat drainase dan 3 orang dari RT 3 sebagai 

pemanfaat jalan lingkungan, kemudian 7 orang kepala keluarga dari dusun II 

yaitu 3 orang dari RT 1 sebagai pemanfaat jalan lingkungan, 2 orang dari RT 2 

sebagai pemanfaat pagar mesjid, 2 orang dari RT 3 sebagai pemanfaat drainase 

dan juga 7 orang kepala keluarga dari dusun III yaitu 2 orang dari RT 1 sebagai 

pemanfaat drainase, 3 orang daru RT 2 sebagai pemanfaat jalan lingkungan dan 

2 orang dari RT 3 sebagai pemanfaat drainase.   

E. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan 

dilapangan, baik itu peninjauan langsung objek dan kuesioner langsung dengan 

pihak – pihak terkait yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala 

dusun dan masyarakat Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir. Adapun data yang 

diperoleh adalah mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam 

Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

baik dari sisi pemberian motivasi ataupun pemberian ide – ide cemerlang, dan 

dari sisi indikator lainnya. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari 

organisasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta berbagai bahan bacaan 

yang dianggap mendukung. Data sekunder ini terdiri dari keadaan lokasi 

penelitian, dan data lainnya yang bisa mendukung kesempurnaan penelitian. 

Data sekunder dapat diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian 

seperti kantor desa. Data sekunder yang diperoleh adalah data mengenai jumlah 

kepala keluarga di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data – data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak – pihak 
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berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data. 

1. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang 

diberikan kuisioner adalah aparat desa dan masyarakat Desa Sejati. Pertanyaan 

yang diberikan melalui kuisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel 

penelitian.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi 

yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan 

kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau 

orang atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang 

diteliti oleh peneliti. 

Dan peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa sebagai sumber 

informasi yang menjembatani peneliti pada para bawahannya itu aparat desa dan 

masyarakat. Hal – hal yang diwawancara terkait berbagai program desa yang 

saat ini sedang berjalan, untuk selanjutnya dihubungkan oleh peneliti dengan 

keterangan yang diberikan oleh beberapa aparat desa dan masyarakat. 
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3. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi terhadap objek penelitian yaitu kepala desa, dan juga kepada aparat 

desa dan masyarakat. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain – 

lain. Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di 

dokumentasi.  

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik 

deskriptif. Menurut Sugiono (2012;147) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.  

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara 

menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek 

penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan atau fakta – fakta dilapangan untuk kemudian mengambil 
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kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian 

yang didasarkan tata cara ilmiah. 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian tentang peran kepemimpinan kepala desa 

dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sejati mulai November 2016 sampai 

dengan Maret 2017 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera 

pada tabel berikut : 

Tabel III.2 :  Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. 

No Jenis Kegiatan 

Bulan dan Minggu Ke 

Novem-

ber 

Desem-

ber Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan 

UP                                         

    

2 Seminar UP                                             

3 Revisi UP                                             

4 Revisi 

Kuisioner                                         

    

5 Rekomendasi 

Survey                                         

    

6 Survay 

Lapangan                                          

    

7 Analisis Data                                             

8 

Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

(Skripsi)                                         

    

9 
Konsultasi 

Revisi Skripsi                     

    

10 
Ujian 

Konferehensif                     
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Skripsi  

11 Revisi Skripsi                         

12 
Penggandaan 

Skripsi                     

    

 Sumber : Modifikasi Penulis, 2017 


