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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, penulis menggunakan penelitian 

deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang 

terdapat pada saat penelitian berlangsung di Desa Meskom dengan cara 

mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisanya sehingga 

mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci bagaimana adanya tentang 

perumusan masalah yang dihadapi, metode yang digunakan adalah  penelitian 

kuantitatif dan kualitatif dalam melihat Program Penguatan Infrastruktur 

Perdesaan di Desa Meskom. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di 

Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan pengamatan penulis dilapangan mengenai Program Penguatan 

Infrastruktur Perdesaan masih belum memperlihatkan hasil yang cukup berhasil 

bagi pembangunan di Desa Meskom yang sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam Petunjuk Teknis Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur 

Perdesaan tahun 2015. Desa Meskom ini terletak 13km dari kota bengkalis, 

kemudian desa Meskom ini juga merupakan salah satu desa yang belum 

dimekarkan sehingga pengalokasian dana Program Penguatan Infrastruktur ini 

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas, 
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penulis tertarik untuk meneliti di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Didalam penelitian, data yang digunakan dapat berupa populasi dan sampel. 

Populasi itu sendiri adalah sekolompok elemen atau kasus, baik itu individual, 

objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan 

sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian. Sedangkan sampel 

merupakan penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang dapat di ukur 

(dalam Skripsi Heri Saputra Pohan. 2017 : 36-37). 

Adapun populasi dalam penelitian ini mencakup, Kepala Desa dan Anggota 

BPD dalam lingkup Desa Meskom, Ketua OMS, anggota dan Pendamping Desa 

Pembangunan (PDP) sebagai Pelaksana Program INBUP-PPIP  itu sendiri, RT, 

RW, Camat dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya sampel dari anggota populasi 

dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Mengenai Implementasi 
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Program Penguatan 
Infrastruktur Perdesaan (INBUP-PPIP) di Desa Meskom Kecamatan 
Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

 
No Populasi 

Jumlah 
Persentase 

Populasi Sampel 
1 2 3 4 5 

1 Camat 1 1 100% 
2 Kepala Desa 1 1 100% 
3 Anggota BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) 8 4 50% 

4 OMS (Organisasi Masyarakat 
Setempat) 10 5 50% 

5 PDP (Pendamping Desa 
Pembangunan) 1 1 100% 

6 Ketua RW 4 2 50% 



48 
 

1 2 3 4 5 
7 Ketua RT 10 5 50% 
8 Masyarakat (Kepala Keluarga) 513 75 20% 
9 Jumlah 548 94 7% 

Sumber : Modifikasi Penelitan 2018 
 
3.4 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Random Sampling, yaitu untuk penarikan sampel pada 

perangkat desa meliputi Kepala Desa, Anggota BPD, OMS, Pendamping Desa 

Pembangunan, Ketua RW, Ketua RT, Camat dan Masyarakat (KK). Random 

Sampling adalah setiap anggota-angota dari populasi memiliki kesempatan dan 

peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Alasan penulis memilih teknik 

random sampling ini dikarenakan populasinya tidak terhampar luas berasarkan 

geografis sehingga sampel mudah ditemui. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari para responden, 

berupa data yang belum diolah. Data primer yang diperlukan dalam 

penelitian ini mencakup tugas-tugas OMS dalam pelaksanaan Program 

INBUP-PPIP ini juga terkait dengan petunjuk teknis Program INBUP-PPIP 

ini. 

b. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua berupa data yang 

sudah diolah. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain 

mengenai keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis termasuk 
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kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta data mengenai sarana dan 

prasarana dan lain sebagainya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan langsung) yaitu penulis melakukan pengamatan 

langsung terhadap program INBUP-PPIP tahun 2015 yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan sejauh mana program ini berjalan sesuai 

dengan aturan yang ada dalam petunjuk teknis Program INBUP-PPIP ini. 

b. Wawancara yaitu penulis akan mengadakan tanya jawab sesuai dengan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu terkait dengan permasalahan 

yang diteliti kepada OMS dan Pendamping Desa Program INBUP-PPIP 

tersebut. Hal ini dilakukan agar penulis medapatkan data yang berhubungan 

dengan penelitan. 

c. Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

sebelum disebarkan dan di isi oleh responden. Dan penulis berharap agar 

responden dapat memberikan jawaban yang bisa membantu penulis dalam 

penelitian ini sejauh mana Program INBUP-PPIP ini dilaksanakan. 

d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa foto-foto selama penulis 

melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menambah informasi demi 

kelengkapan data dan menampilakan keadaan yang sebenarnya dilokasi 

penelitian. 
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3.7  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan penulis yaitu teknik analisa data kuantitatif dan 

teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kuantitatif adalah data informasi 

yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka 

tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Sedangkan teknik 

analisa data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan 

berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif di dapat melalui suatu proses 

menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.  

Jadi teknik analisa yang penulis gunakan merupakan  suatu analisa yang 

berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terperinci berdasarkan 

kenyataan yang ditemui dilapangan. Data yang telah terkumpul sebelumnya, 

dikelompokan menurut jenisnya, diantaranya secara kuantitatif dan kualitatif 

maka hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian-uraian pembahasan 

kemudian diambil kesimpulan. 
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3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 3.2  Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang INBUP-PPIP di Desa  
 Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. 

 
No 

 
Jenis Kegiatan 

Tahun 2017-2018/Bulan/Minggu 
Feb-April Mei-Juli Agust-Okt Nov-Jan 

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

Penyusunan UP 
x x x              

2 Perbaikan 
Proposal 

   x X x            

3 Seminar 
Proposal 

         x       

4 Perbaikan 
Proposal 

          x x     

5 Proses 
Administrasi 

           x   s  

6 Penyebaran 
Quissioner 

            x    

7 Pengumpulan 
Data 

             x x  

8 Pengolahan 
Data 

              x x 

9 Konsultasi                x 
10 Pengajuan/Perb

aikan Skripsi 
               x 

11 Skripsi                x 
Sumber : Modifikasi Penelitan 2018 
 

 

 


