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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional, karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengukur Hubungan partisipasi politik masyarakat 

terhadap pembangunan desa di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten 

Indramayu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data secara akurat karena dibantuoleh teknik statistik dan komputer 

yang akurat, sehingga terkesan tanpa cacat dan semua persoalan dapat dihitung 

secara matematik pada kuantitas-kuantitas tertentu. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana 

Kabupaten Indramayu. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka subjek penelitian 

dikhususkan pada seluruh masyarakat Desa Rancajawat sebanyak 930 orang. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obeyk/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dapat juga diartikan sebagai keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, benda, atau obyek lain yang menjadi pusat perhatian peneliti 

untuk diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rancajawat 

sebanyak 930 orang. Kemudian populasi ini dibagi atas dua komponen yaitu:  

1. Pemerintah Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana.  

2. Masyarakat Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam melakukan teknik pengambilan sampel, peneliti 

menggunakan metode probability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2013: 62-63). 
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Berdasarkan jumlah populasi yang diambil, maka untuk menentukan 

sampel yang representative menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan 

Rumus Slovin yakni sebagai berikut:  

 

    
 

      
 

(Mulyanto & Wulandari, 2010:103) 

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran pupulasi 

d = Tingkat kesalahan penarikan sampel: 10 % dan tingkat 

keyakinan 90 % 

    
 

      
 

    
   

              
 

    
   

              
 

    
   

    
 = 90,291 

Dari perhitungan tersebut, didapat hasil 90,291 orang, maka dibulatkan 

menjadi 90 orang. Jadi, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 90 responden. 

Penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan teknik pengambilan 

sampel secara Teknik Proportionate Stratified Random Sampling, yaitu metode 
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sampel dengan cara membagikan populasi ke dalam kelompok-kelompok yang 

homogen yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari tiap 

strata tersebut atau juga disebut pengambilan sampel acak distratifikasi. 

Alasan menggunakan teknik Stratified Random Sampling adalah karena 

populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Selain itu, untuk mempermudah dalam pengumpulan data melalui 

kuesioner yang dibagikan serta adanya keterbatasan dana dan waktu penelitian. 

 

3.4 Operasional Variabel 

Variabel merupakan suatu objek yang menjadi pusat perhatian dalam suatu 

penelitian. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat 

dengan indikatornya sebagai berikut: 

Dimensi partisipasi masyarakat ini didasarkan teori dari Ndraha(dalam 

Sumaryadi 2010: 54-57). 

Tabel 3.1 

Dimensi Partisipasi Masyarakat 

Variabel X 1  No. Dimensi Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat 

1. Perencanaan - Kehadiran  

- Pemikiran  

- Waktu   

2. Pelaksanaan - Mengerahkan daya dan dana 

- Administrasi dan dana 

- Penjabaran ke dalam program 

3. Menerima Hasil 

Pembangunan 

- Menerima hasil pembangunan 

sebagai pemilik sendiri atau 
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bersama 

- Menggunakan setiap hasil 

pembangunan 

- Mengusahakan dan merawat 

- Merawat secara rutin 

- Mengatur penggunaannya  

- Mengembangkannya secara 

bersama. 

4. Penilaian 

(Evaluasi) 

- Penilaian Keluaran pembangunan 

baik secara fisik maupun nonfisik  

 

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pembangunan Politik 

Masyarakat dengan indikatornya sebagai berikut : 

Dimensi pembangunan politik masyarakat ini didasarkan teori dari 

Muhaimin (1982: 16). 

Tabel 3.2 

Dimensi Pembangunan Politik 

No. Dimensi Indikator 

1. Persamaan (equality)  Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-

kegiatan politik. 

 Persamaan hak dan kewajiban masyarakat 

dalam sistem politik. 

 Persamaan peluang dan kesempatan 

masyarakat dalam menduduki jabatan 

politik, dsb. 

2. Kapasitas  Output penerapan suatu sistem kebijakan. 

 Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

kebijakan pemerintah. 

 Rasionalitas administrasi 

3. Diferensiasi dan 

spesialisasi 
 Spesialisasi struktur  

 Spesialisasi fungsionil 

 

Untuk memperoleh data mengenai partisipasi masyarakat dan 

pembangunan politik masyarakat dibuat pernyataan-pernyataan berbentuk interval 



55 
 

Indria Septian Kusnaeni, 2014 
Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat 
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1-5. Penskoran pernyataan positif 

dimulai dari skor 5 sampai 1, jika pernyataan negatif maka penskoran dimulai 

dengan skor terkecil 1 sampai 5, responden menjawab pertanyaan dengan salah 

satu pilihan jawaban sebagai berikut : 

1. Selalu  skornya 5 

2. Sering  skornya 4 

3. Kadang-kadang skornya 3 

4. Jarang   skornya 2 

5. Tidak pernah  skornya 1 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi, menurut Sugiyono (2012: 145), adalahsuatu teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkandengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner 

selaluberkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada 

orangtetapi objek-objek alam yang baik. 

2. Kuesioner 

Sugiyono (2012: 142) mengemukakan bahwa “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 



56 
 

Indria Septian Kusnaeni, 2014 
Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat 
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara, menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2012:231) 

mendefiniskan interview sebagai berikut. “a meeting of two persons to exchange 

informations and idea through question and responses, resulting in 

communication and joint constructions of meaning about a particular topic”. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas tinggi apabila instrumen 

tersebut menjalankan fungsi ukurannya. Atau dengan kata lain, suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen itu dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur 

dan dapat mengungkapkan data dari setiap variabel yang diteliti. 

Dalam uji validitas ini digunakan teknik Korelasi Produk Moment dari 

Karl Pearson sebagai berikut : 
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  (Sugiyono, 2013 : 228) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi 

∑x = Jumlah perkalian antara skor suatu butir dengan skor normal 

∑x = Jumlah skor total dari seluruh responden dalam menjawab  

 1 soal yang diperiksa validitasnya 

∑y = Jumlah total seluruh responden dalam menjawab seluruh  

 soal pada instrument tersebut 

N = Jumlah responden. 

Kriteria Uji : 

a. Hasil perhitungan validitas dibandingkan dengan r tabel. 

Apabila r hitung> r tabel maka artinya item soal valid. Dan sebaliknya 

apabila r hitung< r tabel maka artinya item soal tidak valid. 

b. Apabila terdapat item/ butir soal yang tidak valid, maka item tersebut 

akan direvisi dan diujicobakan lagi kepada responden. 

c. Apabila setelah direvisi masih terdapat item yang tidak valid, maka 

item tersebut akan dibuang atau dihilangkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas soal penguji 

menggunakan program Excel Windows. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 
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Korelasi sederhana digunakan untuk mengukur besarnya hubungan 

variabel bebas/Indevenden (X) dengan variabel terikat/Devenden (Y) Adalah 

korelasi Pearson Product Moment.  

Penggunaan teknik korelasi seperti ini didasarkan atas sumber data yang 

diperoleh penulis serta adanya interval data yang berguna untuk melihat apakah 

jawaban responden tergolong Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat 

Rendah. 

1. Koefisien Korelasi Spearman Rank 

Adapun rumus Koefisien Korelasi Spearman Rank sebagai berikut : 

 

  (Sugiyono, 2013 : 245) 

Keterangan: 

 = Koefisien korelasi Spearman rank 

n = Jumlah responden 

Untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Nilai  yang positif menunjukkan hubungan kedua variabel positif, artinya 

kenaikan nilai variabel yang satu diikuti oleh nilai variabel yang lain. 
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2. Nilai  yang negatif menunjukkan hubugan kedua variabel negatif artinya 

menurunnya nilai variabel yang satu diikuti dengan meningkatnya nilai 

variabel yang lain. 

3. Nilai  yang sama dengan nol menunjukkan kedua variabel tidak 

menunjukkan hubungan, artinya variabel yang satu tetap meskipun yang 

lainnya berubah. 

Dengan nilai r yang diperoleh, kita dapat melihat secara langsung melalui 

tabel korelasi yang menguji apakah nilai r yang kita peroleh tersebut berarti atau 

tidak, tabel korelasi ini mencantumkan batas-batas r yang signifikan tertentu, 

dalam hal ini signifikan 5% bila nilai r tersebut signifikan artinya, hipotesis 

alternatif dapat diterima. 

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua 

variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), digunakan penafsiran 

interprestasi angka yaitu: 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interpretasi Koefisen Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono (2004:214) 
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2. Koefisien Determinant 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh 

variabel bebas / indevenden (X) terhadap variabel terikat / devenden (Y). 

Perhitungan dilakukan dengan menguadratkan Nilai Koefesien korelasi Spearman 

rank () x 100%. 

D = ()
2
 x 100% 

D = Koefesien Determinan  

() = Koefisien Korelasi Spearman Rank 


