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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Kelurahan Simpang Baru 

Kecamapatan Tampan Kota Pekanbaru. Waktu Penelitian Adapun 

penelitian ini dilaksanakan dimulai pada november 2016.  

3.2 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Jika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitianya merupakan penelitian populasi atau studi populasi 

atau sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin 

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang 

berjumlah 609/KK, Kantor dinas sosial 1orang, kantor kecamatan tampan 

1 orang dan kantor kelurahan 1 orang. 

3.3.2.Sampel 

Dengan melihat populasi yang terlalu banyak, maka hanya sebagian 

populasi yang akan dijadikan sampel. Penulis mengambil sampel 

dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

n  
   

     
 

Jadi, n  
   

   (         )   
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n = 
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n  = 85,89 

n = 86 

Jadi sampel yang akan diambil adalah 86 orang dari 609/kk pada 

penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu dengan menggunakan teknik 

random sampling yakni teknik penentuan sampel dengan cara mengambil dari 

semua anggota populasi, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam anggota populasi (Sugiono : 2007 : 59).  

3.3     Jenis data dan Sumber Data Penelitian  

a. Data Primer  

Menurut Umar (2003:56) data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek 

penulisan.  

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiono (2005: 62) data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus 

melalui dokumen data ini deperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data di lapangan  dan hasil 

analisa data tersebut dapat memberikan gambaran untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, 

guna untuk lebih mengetahui bagaimana  implemetasi program 

penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Kota Pekan Baru. 

b. Angket atau Kuesioner  

Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden 

hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang 

dianggap benar. 

Langkah – langkah pelaksanan angket adalah sebagai berikut: 

1. Penulis membuat daftar pertanyaan  

2. Setelah itu di berikan kepada responden  

3. Setelah selesai dijawab segera disusun untuk diolah sesuai dengan 

standar yang di teteapkan sebelumnya, kemudian di sajikan dalam 

laporan penelitian 

c. Wawancara 
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Wawancara terhadap responden atau tanya jawab secara langsung 

terhadap responden. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

wawancara mendalam. wawancara mendalam merupakan suatu cara 

pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran secara 

lengkap tentang topik yang diteliti   

d. Dokumentasi 

 Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang 

membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. 

Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk 

menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai 

pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 

d.Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan  membaca buku, dokumen-dokumen , undang-

undang yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

3.5 Metode Analisa Data 

 Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah 

deskriptif, maka metode yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif 

artinya data yang berbentuk kata,kalimat,skema dan gambar. Jadi pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif 

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data  dikelompokkan dan 
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diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriftif, yaitu suatu 

analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan dilapangan dan hasilnya akan didisajikan dalam bentuk table dan 

dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk 

dapat diambil kesimpulan. 

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Ana Sudijono, 2007 : 43). 

P =
 

 
 x 100% 

Keterangan :  

P = Persentase  

F :  frekuensi  

N = Jumlah  

3.6 Teknik Skala pengukuran  

            Untuk mengetahui implementasi program KIS dalam mengurangi beban 

pengeluaran masyarakt maka penulis melakukan pengukuran dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.    

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Sugiono 

(2010:93). 

 Untuk mendapatkan kesimpulan dari implementasi program KIS di 

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka indikator 
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yang telah di ajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sebagai berikut : 

Sangat Setuju/Sangat baik   : 81% -100% 

Setuju/Baik     : 61% - 80% 

Ragu-Ragu/Kurang Baik   : 41% - 60% 

Tidak Setuju/Tidak Baik   : 21% - 20% 

Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik : 0% - 20% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran tersebut maka hasil peneliti akan 

dapat di tarik kesimpulan dengan baik tentang implementasi program KIS di 

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


