
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yaitu penelitian dimana 

penulis menetapkan jumlah sampel dari suatu populasi dengan memprioritaskan 

kegunaan alat bantu untuk teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan 

wawancara, setelah data tersebut dikumpulkan, selanjutnya digunakan sebagai 

bahan untuk menjawab tujuan penelitian atau untuk memecahkan permasalahan 

yang akan diteliti. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan motode 

penelitian kuantitatif karena fakta yang terjadi dilapangan dapat dijelaskan 

sebagaimana mestinya. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di adakan di Desa Trimulya Jaya, Desa Kampung 

Baru, Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kantor Camat Ukui Kabupaten 

Pelalawan. Penulis lebih memilih untuk melakukan penelitian  di Desa Trimulya 

Jaya, Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Kembang Bunga  dan Kantor Camat 

Ukui sejauh ini penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan maksimal 

serta ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Camat  dalam melakukan 

pembinaan terhadap Kepala Desa antara dengan membandingkan Desa yang 



terdekat dengan kantor Kecamatan dan juga Desa yang terjauh jaraknya dari 

kantor Kecamatan. 

 

C. Populasi Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan 

diteliti, sifat dan karakteristinya. Menurut sugiyono (2003 : 90) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

semua aparat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ukui. 

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti). Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Kepala 

Desa di Kecamatan Ukui seperti yang dijelaskan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel III.1  : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Perangkat 

Kecamatan & Kepala Desa Ukui Kabupaten Pelalawan. 

Sumber Data : Olahan Peneliti Tahun 2017 

 

D. Teknik Penarikan Sampel          

Adapun teknik penarikan sampel untuk Camat, Sekretaris Camat, Kasi 

Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Ekonomi&Pembangunan, Kasi 

Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman&Ketertiban dilakukan secara Sensus. 

Yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil secara keseluruhan dari anggota 

populasi. Adapun pertimbangan dalam menentukan sampel yang akan digunakan 

sebagai responden tersebut  populasi yang relatif sedikit dan dikarenakan 

responden lebih mudah di temui, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. 

No  Populasi Populasi  Jumlah  Presentase  

1 Camat Ukui 1 1 100% 

2 Sekretaris Camat 1 1 100% 

3 Kasi Pemerintahan 1 1 100% 

4 Kasi Ekonomi&Pembangunan 1 1 100% 

5 Kasi Kesejahteraan Sosial 1 1 100% 

6 Kasi Pelayanan Umum 1 1 100% 

7 Kasi Ketentraman&Ketertiban 1 1 100% 

8 Kepala Desa 11 3 27% 

Jumlah  18 10 100% 



Untuk pengambilan sampel dari Kepala Desa Trimulya Jaya, Kepala Desa 

Kampung Baru, dan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, ditentukan dengan 

teknik secara Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel karena 

adanya pertimbangan penulis terhadap orang-orang yang berpengaruh dan 

berperan dalam mengenai penyelenggaraan pembinaan . Alasan penulis 

mengambil sejumlah 3 Kepala Desa,  karena ingin mengetahui bagaimana  

pelaksanaan tugas Camat  dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa 

dengan pertimbangan Desa yang terdekat jaraknya dari kantor Kecamatan dan 

juga Desa yang terjauh jaraknya dari kantor Kecamatan. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner 

dan tanya jawab kepada responden tantang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat 

dalam Pembinaan Kepala desa di kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-

keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi : 

a. Gambaran umum lokasi penelitian. 

b. Struktur organisasi Kecamatan & organisasi Desa 

c. Uraian tugas dan fungsi. 

 

 



F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 

studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan 

dengan cara : 

a. Observasi  

Adalah  pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

berkaitan dengan penelitian, dengan cara pengamatan langsung pada objek 

studi yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan untuk melihat Evaluasi 

Pelaksanaan Tugas Camat dalam pembinaan Kepala Desa. 

b. Wawancara  

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang 

mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara akan 

dilakukan dengan Camat Kecamatan Ukui dan Kepala Desa. 

c. Kuesioner  

Adalah dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan 

maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternatif jawaban 

yang ada. Adapun kuesioner ini akan diberikan kepada Camat dan seluruh 

Kepala Desa di Kecamatan Ukui. Kuesioner diberikan langsungkepada 

responden dan diberi waktu beberapa hari untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang ada di kuesioner. Satu minggu setelah penyebaran kuesioner 

tersebut, peneliti mendatangi kembali responden yang telah diterapkan untuk 

mengambil kuesioner yang diberikan sebelumnya. 

 



d. Dokumentasi  

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melampirkan 

pendokumentasian yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran atau bukti bagaimana fakta 

pelaksanaan pelayana  tersebut dilapangan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

  Proses analis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, gambar, foto, dan sebagainya, maka tahap berikutnya adalah 

tahap analisis. 

  Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti tentunya dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh 

tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk 

menyususn dan menginterprestasikan data  (Kuantitatif) yang sudah diperoleh. 

(Prasetyo& Janah, 2011;170 ) 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

penganalisisan secara deskriptif. Setelah data dikumpul secara lengkap dan 

menyeluruh, maka data tersebut dikelompokan dan disesuaikan dengan jenis data 

yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dan dihubungkan dengan 

landasan teori dan konsep para ahli untuk dapat ditarik kesimpulan. 



H. Jadwal Waktu Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat 

Dalam Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dapat 

dilihat pada tabel III.3 . Sebagai berikut : 

Tabel III.3     Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas 

Camat Dalam Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu Ke - Tahun 2017 

Februar

i 
April Juni Juli Agust Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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n UP 
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UP 
                        

3 Revisi UP                         

4 Revisi 

Kuisioner 
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6 Survay 
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7 Analisis 

Data 
                        

8 Penyusuna

n Laporan 

Hasil 

Penelitian 

                        

9 Konsultasi 

Revisi 

Skripsi 
                        

10 Ujian 

Konferehe

nsif Skripsi 
                        

11 Revisi 

Skripsi 
                        

12 Penggadaa

n Skripsi 
                        



 


