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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif yaitu dengan tipe 

penelitian dekriptif, yakni penelitian yang menggunakan sejumlah sampel 

(responden) sebagai data primer yakni data yang di peroleh dari sampel dijadikan 

sebagai bahan utama menganalisis keberadaan objek dari variebel yang di teliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitan ini di lakukan di Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci 

Kanan Kabupateen Siak. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena menurut 

peneliti, Desa Simpang Perak Jaya merupakan wilayah yang memiliki 

perkembangan penduduk yang cukup pesat, akan tetapi masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui tentang keberadaan LPMK dan masih banyak masyarakat 

yang belum merasakan program-program yang dibuat oleh LPMK. Hal ini 

berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, bahwa dalam pelaksanaan fungsi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Simpang Perak Jaya, kurang terlaksana 

sepenuhnya berdasarkan peraturan yang ada. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiono (2011;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang di tentukan oleh peneliti untuk dipelajarai dan kemudian 

ditarik kesimpulan 

2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono,2011;81). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup Kepala desa, Ketua LPM 

Kampung Simpang Perak Jaya, Kepala Dusun, Rukun Kampung (RK), Rukun 

Tetangga (RT), dan masyarakat yang ada di Kampung Simpang Perak Jaya. 

Mengenai populasi dan sample keseluruhan dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel 

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018 

 

 

No 

 

Populasi 

Jumlah Persentasi 

(%) 

Populasi Sampel  

1 Penghulu Kampung 1 1 100% 

2 Ketua LPM Kampung 1 1 100% 

3 Kepala Dusun 3 3 100% 

4 Ketua RK 7 7 100% 

5 Ketua RT 21 14 66,6% 

6 Masyarakat (KK) 677 21 3,1% 

 

Jumlah 

 

710 

 

47 
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D. Teknik Penarikan Sampel 

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu “Sensus” dan 

“Simple Random Sampling”. Dimana teknik “sensus” digunakan untuk Penghulu 

Kampung, Kepala LPM, dengan menggunakan Metode wawancara karena jumlah 

yang terlalu sedikit, kemudian penulis menggunakan teknik “Simple Random 

Sampling”  untuk menentukan sampel Kepala Dusun, masyarakat (KK)  ketua RK 

dan ketua RW karena jumlah yang cukup besar. Dengan hal ini pengendalian 

sample dimasyarakat dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut. Dengan pertimbangan bahwa seluruh masyarakat tidak 

mungkin dijadikan sample keseluruan dikarenakan keterbatasan penelitian 

sehingga sample dari masyarakat ditetapkan secara acak, dengan memperhatikan 

objektivitas penelitian dan betul-betul representative (mewakili) dari populasi. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan 

kerangka penelitian, berupa data tentang identitas responden, data hasil 

quisioner, wawancara dan sebagainya. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data informasi dan keterangan yang diperoleh dari Kantor Desa 

Simpang Perak Jaya. Data ini berupa keadaan tentang daerah yang di 

teliti data tentng keadaan penduduk, keadaan geografis, keadaan 

demografis termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta data 

mengenai sarana dan prasarana dan lain sebagainya. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

Yaitu biasanya berisikan tentang pertanyaan yang terstruktur dan 

jawaban yang cenderung kurang begitu mendala. Kuisioner tersebut 

dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data 

berupa jawban-jawaban dari responden, yaitu orang yang memberi 

jawaban. (dalam Suyanto, 2011;56). Penyebaran Kuisioner di lakukan 

menggunakan teknik Random Sampling dengan menyebarkan 

kuisioner kepada masyarakat secara acak tidak memandang umur 

status sosial pendidikan dan lain- lain. 

b. Wawancara 

Yaitu untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secra lisan 

dari seseorang (yang lazim disebut responden). Teknik wawancara 

yang di lakukan oleh penulis, dengan berbicara langsung (face to face) 

dengan orang tersebut (dalam Suyanto,2011:69). 

c. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 

Seperti hal nya melihat dan mengganti secara langsung kelapangan 

bagimana LPM Kampung Simpang Perak Jaya melaksanakan tugasnya 

berdasarkan Perda Siak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan. 

d. Dokumentasi 
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Yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan 

menyusun data pada penelitian ini dalam bentu dokumen yang 

berisikan data penting, baik itu berbentuk teoritis ataupun data konkrit 

yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna 

memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Sepertihalnya Foto, 

Gambar Pembangunan Struktur Lembaga dimana Foto-foto tersebut 

sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Nazir (1999;419) bahwa analisis data merupaakan mengelompokkan 

membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah 

dibaca. Analisa merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul masih 

harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam 

pemecahan masalah pada penelitian. 

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data 

tersebut dikelompokkan menurut variebel beserta indikastornya. Kemudian data 

dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentrasse 

(%) berikut penjelasannya, sera dianalisa secara diskriptif berdasarkan temuan-

temuan dilapangan yang didapatkan dari angket, wawancara dan pengamatan 

langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah dalam 

pelaksanaan tugas LPM Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak. 
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.2:Jadwal Waktu Kegiatan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Simpang Perak 

Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak 

 

Sumber : Modifikasi Peneliti 2018 

 

 

 

 

 

 

 

No 
 

Jenis Kegiatan 

Tahun 2018/Bulan/Minggu 

Oktober Januari Maret Mei Juni 

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 Kuesioner                     

5 Analisa Data                     

6 Bimbingan 

Skripsi 
                    

7 Perbaikan Bab per 

Bab 
                    

8 Acc. Skripsi                     

9 Ujian Skripsi                     

10 Perbaikan                     

11 Penggadaan 

Skripsi 
                    


