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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan tipe 

survey deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang 

terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan 

dengan cara mengumpulkan data berupa kuesioner dan daftar wawancara, 

mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh hasil analisis terhadap masalah 

yang akan diteliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru 

Kota di Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian disini adalah karena 

Pemerintahan Kelurahan Tanah Datar dalam menjalankan fungsinya yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan 

yang ada dilapangan sehingga pembinaan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 

Kelurahan Tanah Datar terindikasi belum maksimal.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2010:55). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota di 

Pekanbaru. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, (Arikunto, 

2008:131). Untuk sampel dalam penelitian ini adalah Lurah, Sekretaris Lurah , Ketua 

RT dan RW di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. 

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel III.1 : Daftar Populasi dan Sampel Penelitian 

No. Unit Populasi Populasi Sampel Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Lurah 

Sekretaris Lurah 

Rukun Warga (RW) 

Rukun Tetangga (RT) 

1 

1 

7 

26 

1 

1 

4 

14 

100% 

100% 

- 

- 

Jumlah 35 20  

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018. 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Pada penelitian ini didalam penarikan sampel menggunakan teknik simple 

random sampling, karena pengambilan sample secara acak. Menurut Sugiyono 

(2012:93), simple random sampling adalah pengambilan anggota sample dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. 

 



54 
 

E. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara 

langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dengan cara 

wawancara, penyebaran kuesioner dan data ini tentunya berkenaan dengan 

fungsi lurah dalam membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 

kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. 

b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan penulis guna 

mendukung data primer atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

berasal dari buku-buku (literatur), jurnal dan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah yang ditelilti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner : Membuat daftar pernyataan yang dilakukan sesuai dengan 

indikator kuesioner dan nantinya ditujukan kepada responden penelitian, 

yaitu RT/RW di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. 

b. Wawancara : Melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden 

guna mendapatkan informasi tentang penelitian, yaitu kepada Lurah 

Tanah Datar dan Sekretaris Lurahnya. 

c. Observasi : Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi/objek 

penelitian yaitu pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota 

di Pekanbaru. 
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d. Dokumentasi : Menyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti 

foto dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kuantitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015;12). 

Penulis menganalisa data dengan cara mengelompokkan data yang disusun 

sedemikian rupa, ditabulasikan dan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelurahan. 


