
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan mengunakan

survey deskriptif yaitu penelitian dngan maksud untuk melakukan pengukuran

secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena soaial, kemudian

peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data. Selanjutnya pada

penelitian lapangan mengunakan kuesioner guna menghimpun data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar, dengan alasan Evaluasi Pengawasan camat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa Di Desa Pangkalan Baru, Di Desa Buluh

Cina, dan Di Desa  Desa Baru sejauh ini masih belum berjalan dengan optimal.

Hal ini terlihat dimana kurangnya kedisiplinan  perangkat desa  dalam bekerja.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat,

Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Kepala Desa,

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kadus dilokasi penelitian.

Sebelim penulis menerangkan lebih jauh ada baiknya penulis menjelaskan dulu

populasi dan sampel.



1.  Populasi

Keseluruhan dari objek yang dijadikan sumber penelitian. Populasi adalah

totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas

dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian).

2.  Sampel

Sampel merupakan orang yang diambil atau dijadikan sumber penelitian

atau sampel penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian.

Untuk lebih jelasnya penemuan sampel yang diambil dari setiap populasi

yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.II.1 : Jumlah Populasi dan Sampel penelitian untuk Pemerintahan di
Desa Pangkalan Baru, di desa buluh cina , dan didesa desa baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No Populasi Jumlah

populasi

Sampel Persentase

(%)

1 Camat 1 1 100%

2 Sekretaris camat 1 1 100%

3 Seksi pemerintahan 1 1 100%

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1 1 100%

5 Kepala desa 3 3 100%

6 Sekretaris desa 3 3 100%

7 Kaur pemerintahan 3 3 100%

8 Kaur umum 3 3 100%

9 Kaur pembangunan 3 3 100%

10 Kadus 11 11 100%

Jumlah 30 30 100%

Sumber: Data Olahan,2017



D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini,

menggunakan teknik sensus,yaitu : seluruh populasi dijadikan sampel, kenapa

penulis mengunakan teknik sensus ini karena jumlah populasi penulis jadikan

sampel relative kecil dan mudah untuk ditemukan  keberadaan orangnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyelesaian penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang

berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian

terdahulu. Menurut Riduan  (2005:5) data adalah bahan mentah yang perlu diolah

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun

kualitatif  yang menunjukan fakta.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari responden, artinya data yang diperoleh

dengan cara penelitian langsung dilapangan, yaitu : dengan melakukan wawancara

bebas terpinpin secara langsung dengan responden penelitian guna mendapatkan

tanggapan responden terhadap masalah penelitian.

2.  Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh

oleh instansi yang berwenang yang sifatnya mendukung dalam penelitian ini yang

meliputi data keadaan geografis, dan jumlah penduduk, data mata pencarian

penduduk, dan data sekunder lainya yang erat ikatanya dengan penelitian ini.



F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi

serta data yang diperlukan dalam mengetahui hasil penelitian yang akan

dilakukan, dengan cara menggunakan :

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. guna untuk

lebih mengetahui sejauh mana evaluasi pelaksanaan tugas camat dalam

mengawasi perangkat desaa. Dengan observasi penulis dapat mengetahui

langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

b. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun suatu daftar

pertanyaan untuk mendapatkan data tentang tugas camat dalam mengawasi

pemerintahan desa, yang menjadi quisioner adalah camat, sekretaris camat, kasi

pemerintahan, sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada

responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan

objek penelitian yang akan diselidiki.



d. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil

data-data dari catatan,dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah

yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen

atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999:149) mengemukakan “Analisis data adalah

mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data

sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi

dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan

menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang

relevan secara deskriptif dengan pendekatan deduktif. Hal tersebut untuk

memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya

dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara

secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek

penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, yaitu:

menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan

pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti agar di peroleh

gambaran yang jelas.



H. Jadwal Kegiatan penelitia

Tabel III.2 :Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pengawasan Camat
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

No Materi yang

dilaksanakan

Agustus

2017

September

2017

Oktober

2017

November

2017

Desember

2017

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Penyusunan Up

2 Seminar

3 Riset

4 Penelitian

Lapangan

5 Analisa Data

6 Bimbingan

Skripsi

7 Perbaikan Bab

Perbab

8 Acc. Skripsi

9 Ujian Skripsi

10 Revisi Skripsi

11 Penggandaan

Skripsi



I.  Rencana Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar belakang

b. Perumusan masalah

c. Tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II  : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

a.  Studi kepustakaan

b.  Penelitian terdahulu

c.  kerangka pikir

d.  Konsep operasional

f.  Teknik pengukuran

BAB III : METODE PENELITIAN

a.  Tipe penelitian

b.  lokasi penelitian

c.  Populasi dan sampel

d.  Teknik penarikan sampel

e.  Jenis dan sumber data

f.  Teknik pengumpulan data

g.  Analisis data

h. Jadwal kegiatan

i  Rencana sistematika laporan penulisan


