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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar, dipilihnya daerah ini sebagai

lokasi penelitian karena sedikit banyak peneliti sudah mengetahui tentang kantor

ini dan masalah yang penulis teliti juga ada di kantor ini.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan dari responden penelitian yang meliputi :

Data tentang tugas pokok dan fungsi kantor Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan;

2. Data skunder

Yaitu data yang diperolehkan dari kantor Badan Keluarga Berncana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar yang sifatnya mendukung

hasil penelitian ini yang meliputi :

a. Gambaran umum mengenai Kabupaten Kampar;

b. Struktur organisasi pemerintahan di Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan;

c. Keadaan dan jumlah pegawai di kantor Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar;
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d. Mekanisme dan kinerja pegawai di kantor Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar;

e. Dan data – data yang menyamgkut dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.I  Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari pelagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno, (2010:145). Atau dengan

kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan

menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung.

Jadi disini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk

mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat

yang menjadi sasaran penulis untuuk melakukan pengamatan adalah di Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar.

3.3.2. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya

jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini,

dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih

dahulu. Sebgaimana interview atau wawancara dalam penelitian ini ditujukan oleh

pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Kampar.
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3.3.3. Kuisioner

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

(Sugiono,2010:142). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui

kuisioner ditujukan kepada seluruh sampel yang berasal dari pegawai di Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar.

3.4 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah bagian dari seluruh objek yang mau diteliti sebagaimana

yang diungkapkan oleh Muhadjir (1998 : 27) “populasi merupakan keseluruhan

objek yang mau diteliti”.

Adapun objek yang dimaksud adalah Unsur pegawai secara keseluruhan

pegawai kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Sarmpel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti sebagaimana yang

diungkapkan oleh sugiyono ( 2004 : 6 ) “sampel penelitian adalah sebagai dari

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari pegawai di kantor

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Kampar

sebanyak 120 orang
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Rumus slovin tersebut adalah sebagai berikut :=
Keterangan :

n =  ukuran sampel

N =  ukuran populasi

e = nilai kritis ( batas ketelitian ) yang diinginkan

dimana jumlah populasi sebesar 120 orang dan nilai kritis yang diinginkan

10%, maka didapatkan sampel sebesar :=
n =        120

1 + 120 (0,1)

n=        120

2,2

n = 54,54

n = 55 orang

Dari 120 orang maka digunakan rumus slovin dan didapat sampel

sebanyak 55 orang.
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3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu yang bersifat deskriptif yaitu analisa

yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan

yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan pelayanan dikantor Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kampar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata – kata atau

kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, Arikunto (

1993 : 209 ).

Setelah data yang diperlukan dukumpulkan, data tersebut kemudian

dikelompokkan dan ditabulasikan dengan keterangan – keterangan yang sifatnya

mendukung denagn menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dianalisa secara

kualitatif.

Dengan terlebih dahulu diberikan bobot untuk masing-masing pilihan

jawaban sebagai berikut:

Pilihan A dengan bobot 4

Pilihan B dengan bobot 3

Pilihan C dengan bobot 2

Pilihan D dengan bobot 1
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Adapun dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan menjadi 4

kelompok yang terdiri dari setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak

setuju. Dengan kriteria penilaian yang mengacu pada pendapat (Husaini

Usman, 2009 : 146).

Kriteria persentase sebagai berikut:

0 % - 39% = Sangat tidak setuju

40 %-55% % = Tidak setuju

56 % - 75 % = Ragu-Ragu

76 % - 100 % = Setuju


