
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kuantitatif dengan sifat penelitiannya 

survey deskriptif, yakni penelitian yang menggunakan metode sejumlah sampel (responden) 

sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari sampel dijadikan sebagai bahan utama untuk 

menganalisis keberadaan objek dari variabel yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten 

Siak, karena wilayah kampung ini merupakan daerah yang kurang pesat perkembangannya di 

Kecamatan Sabak Auh yang mana lokasi tersebut terdapat hal yang menarik untuk dijadikan 

objek penelitian karena terindikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak ikut serta 

atau terlibat dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan yang masih 

belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak 

Auh Kabupaten Siak tepat dijadikan lokasi penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang  terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2011;81). 



Selanjutnya yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mencakup 

Penghulu, Kepala Dusun, Ketua LPM yang masing-masing berjumlah 1 orang, Pengurus LPM 

Kampung yang berjumlah 15 orang, dan Masyarakat melalui Tokoh Masyarakat sebanyak 20 

orang.  

Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel 

No Populasi 
Jumlah  

Persentase 
Populasi Sampel 

1 2 3 4 5 

1 Penghulu 1 1 100% 

2 Kepala Dusun 2 1 50% 

3 Ketua LPM 1 1 100% 

4 Anggota LPM 15 15 100% 

5 Tokoh Masyarakat  40 20 50% 

 Jumlah 58 38  

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu teknik 

“Sensus” dan teknik “Purvosive Sampling” atau pengambilan sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk Penghulu, Ketua LPM, Kepala Dusun dengan 

menggunakan teknik “Sensus” yaitu penarikan  sampel secara keseluruhan dari semua populasi 

yang ada. Sedangkan untuk Pengurus LPM dan Tokoh Masyarakat dilakukan dengan teknik 

“Purposive Sampling”  yaitu penarikan dilakukan pada responden yang dianggap mengetahui 

masalah penelitian. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 



1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui daftar 

pertanyaan (Kuisioner) dan wawancara melalui penelitian lapangan yang meliputi : 

a. Identitas responden 

b. Pelaksanaan tugas LPM 

c. Hambatan-hambatan LPM dalam pelaksanaan tugas  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen seperti perpustakaan, 

Lembaga atau instansi kampung selat guntung yang berkaitan dengan keadaan geografis 

daerah penelitian, keadaan demografis termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta 

data mengenai sarana dan prasarana dan dari buku-buku untuk mendapatkan teori-teori 

tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Musrenbang 

2. Daftar hadir pelaksanaan musrenbang 

3. Buku-Buku 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Kuisioner 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini untuk pengumpulkan  data yang 

dilakukan dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan yang disusun oleh penulis 

sesuai dengan indikator penelitian yang disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel 



penelitian, yang mana setiap pertanyaan telah dipersiapkan jawabannya, sehingga para 

responden diharapkan memberikan jawaban yang sebenarnya.  

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan dialog atau percakapan langsung (tanya 

jawab) kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk 

memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. 

3. Obsevasi 

Dalam penelitian ini penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan 

langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari 

Kampung Selat Guntung Kecamatran Sabak Auh Kabupaten Siak. Dengan alasan berguna 

untuk mengetahui situasi daeri daerah penelitian.  

 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi sumber-sumber informasi khusus dari tulisan buku-buku, relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, dan data yang relevan penelitian. Alasannya untuk mendapatkan 

konsep teori penelitian ini. 

G. Teknik Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara deskriptif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian 

ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta 

indikatornya. Kemudian data dianalisis dengan metode kuantitatif untuk menganalisis evaluasi 



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak.. 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal dan waktu kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kanupaten Siak dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi 

Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di 

Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kanupaten Siak 

No Jenis Kegiatan 

                       Bulan dan Minggu 
 

Sept-Nov 

2017 

Feb 

2018 

Maret 

2018 

April 

2018 

Juni  

2018 

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

1 Penyusunan UP 
                    

2 Seminar UP                     

3 Revisi UP                     

4 Penelitian                     

5 Pengolahan Data                     

6 Bimbingan Skripsi                     

7 Ujian Skripsi                     

8 
Revisi dan 

Pengesahan skripsi 

                    

9 Penyerahan Skripsi                     

Sumber : Modifikasi Peneliti 2018 

 

Persiapan dan penyusunan UP (Usulan Penelitian) dilakukan semenjak berada pada 

semester VIII 

 

 


