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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian dilakukan Kecamatan Rangsang Kab. Kep. Meranti, Lokasi penelitian adalah

kantor Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang  Kab. Kep. Meranti. Waktu penelitian yang

dilakukan penulis adalah dari bulan Mei 2013 s/d Juli 2013.

3.2 Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh melalui kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian

(lapangan), melalui penyebaran quiestioner (membuat daftar pertanyaan), wawancara

dan observasi.

2. Data Sekunder

Adalah data yang sudah di olah dan sudah ada sebelumnya yang di perlukan, seperti

jumlah penduduk, pedoman umum Raskin dan jumlah penerima Raskin

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiono (2003: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang di tetepkan oleh

penulis untuk di pelajari dan kemudiannya.
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga

miskin di desa Tanjung Bakau.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang di ambil untuk mewakili populasi

secara keseluruhan yang akan di jadikan responden dalam suatu penelitian. Untuk

penelitian ini penulis mengambil sampel berdasarkan rumus Slopin :

Keterangan:

n = Sampel e = Error

N = Populasi

Di ketahui: N = 293 (jumlah penerima Raskin tahun 2014 di Desa Tajnung

Bakau).

E = 10% (tingkat Error)

n =	 .
n = .( %) = .( . ) = . = .

= 74,55 = 75 (Di bulatkan)

n =	 .
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3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini digunakan teknik simple random

sampling. Pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

3.5 Teknik Pengumpulkan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan sehubungan dengan permasalahan

dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk

mendapatkan data primer dan data sekunder yang tidak di temukan dalam

angket, melalui dialog langsung dengan responden terpilih secara terpimpin

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.

2. Angket/quisioner, yaitu aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan data

dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden

untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang di sediakan.

3. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan yaitu di desa

Tanjung Bakau.

3.6 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang

terkumpul di olah dan di analisis dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori-

teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan di tabulasi sesuai dengan susunan
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sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan

interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian di ambil kesimpulan dan saran.


