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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Di dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penilaian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survey deskriptif. Pengertian survey dibatasi pada penelitan yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. 

Dengan demikian penelitan survey secara komplit adalah penelitan yang 

mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan koesioner yang 

dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah di tentukan. 

Singaribun,2005:3). 

Oleh karena itu tipe penelitan ini dapat dikategorikan dalam rancangan 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu untuk mendapat informasi 

tentang evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Desa 

Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi yang penulis ambil dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas 

Rukun Tetangga di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan penelitan  adalah Desa Sari Mulya karna desa tersebut adalah desa 

teransmigrasi yang masyarakat ya homogen untuk mengatur lebih muda dan 

seharus ya lebih tertib atau lebih bagus. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah desa dan  seluruh para ketua RT di 

desa Sari Mulya dan serta masyarakat desaSari Mulya kecamatan pelalawan 

kabupaten pelalawan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah desa dan seluruh para ketua RT di desa 

sari mulya kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan, sedangkan tehnik 

yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah tehnik sampel sensus hal 

ini berdasarkan pendapat suharsini arikunto (2007:107) yang menyatakan bahwa: 

apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitan 

nya meruapakan penelitan populasi.  

Sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel III.1 Populasi dan Sampel 

 

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018 

 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik campuran 

yang mana penarikan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang 

Populasi  Jumlah Persentase 

Populasi Sampel 

Kepala Desa 1 1 100% 

Kepala Dusun 3 3 100% 

RW 6 6  100%  

RT 12 6 50% 

Masyarakat kk 416 20 4,80% 

Jumlah 438 36 8,21% 
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berhubungan dengan penelitian ini sesuai dengan responden yang dijadikan 

sampel. 

Sutrisno hadi (2004:71) menyatakan bahwa masalah tentang beberapa 

besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk penyelidikan kerapkali 

merupakan soal yang gawat. Umumnya orang hanya menetapkan besar kecilnya 

sampel atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis seperti biaya, kesempatan 

dan tenaga. Oleh karena itulah beberapa banyak sampel harus diambil dari 

populasi, sebenarnya tidaklah ada ketentuan yang pasti. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini merupakan data observasi, 

dimana diproleh secara langsung oleh peneliti dari  desa sari mulya, seluruh para 

RT dan masyarakat yang dikut sertakan dalam melakukan observasi tersebut. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian 

maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas 

dasar itu maka untuk memproleh data yang lengkap dan obyektif penyusunan 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Koesioner : suatu tehnik pengumpulan data dengan cara 

serangkaian daftar pertanyaan yang telah di susun 

kepada responden untuk di jawab dan dinilai. 
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2. Observasi : yaitu tehnik yang digunakan untuk mendapatkan 

data  dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan 

diteliti. Tehnik ini bermanfaat untuk mendapatkan 

serta mengetahui sejumlah peristiwa  penting yang 

tidak mungkin bisa diproleh dengan tehnik 

koesioner dan interview, maka dapat diamati dengan 

observasi langsung. 

3. Wawancara : yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung 

dengan responden berkaitan dengan objek 

penelitian. 

4. Dokumentasi : adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau 

mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen 

yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada 

hubungan dengan masalah yang diteliti. 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data 

tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. 

Kemudian data dianalisis secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi 

dengan data.  
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.2 Jadwal Waktu  Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas 

Tentang Rukun Di Desa Sari Mulya. 

No Jenis Kegiatan 

Tahun 2017/ 2018 Bulan/Minggu 

Agustus November Januari April 

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

1 Penyusunan UP                                 

2 Seminar UP                                 

3 Rev isi UP                                 

4 Revisi Kuesioner                                 

5 
Rekomendasi 

Survei                                 

6 Survei lapangan                                 

7 Analisis Data                                 

8 

Penyusunan 

Laporan Hasil 

Penelitian 

(skripisi)                                 

9 
Konsultasi 

Revisi Skripsi                                 

10 

Ujian 

konfrehensif 

Skripsi                                 

11 Revisi Skripsi                                 

12 
Penggadaan 

Skripsi                                 

  

Persiapan dan penyusunan UP (usulan penelitian) dilakukan semenjak 

berada pada semester VI 

 


