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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan

analisis deskriftif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan

pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi sebagai alat ukur

untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap

masalah yang diteliti dan terakhir berusaha memprediksinya. Sedangkan jenis

penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (Field).

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi

penelitian di Kecamatan Kuantan Hilir, dengan alasan bahwa PT. RAPP

Estate Baserah berada di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan

Singingi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kualitatif

yaitu data yang diperoleh secara deskriptif berupa informasi lisan maupun

tertulis dan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi

yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir maupun sumber

lainnya yang mendukung penelitian ini.
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Sumber data yang akan diperoleh berupa data primer dan sekunder :

1. Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat

Kecamatan kuantan Hilir sebagai responden

2. Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh melalui dokumen

maupun laporan tertulis dan informasi dari instansi terkait dengan

penelitian ini

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek

yang akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau

peristiwa yang terjadi. Sugiyono (2005:90) mengemukakan bahwa

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini

adalah semua masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan

Singingi  yang Berjumlah 14.316 Jiwa, Camat 1 orang, Kepala Desa 16

orang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah populasi dalam

penelitian ini adalah 25871 Orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
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keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti

dapat menggunakan sampel itu.

Adapun sampel dalam penelitian adalah jumlah populasi yang ada

pada masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

yang ditetapkan sebagai sampel melalui metode Random Sampling adalah

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara secara acak

tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu.

Untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini, penulis menggunakan rumus slovin :=
²

Dimana :

n   =  Ukuran Sampel

N  =  Ukuran Populasi

E = Tingkat Eror 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena

kesalahan pengambilan sampel populasi)n = .. ( %)²n = .. 	( , )
n =

. ,
n =

. ,
n = 99,31 dibulatkan menjadi 100 orang



38

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan,

maka peneliti harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian. Adapun

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan

mengumpulkan data-data atau literatur-literatur baik dari buku cetak

maupun penulisan-penulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan

penelitian ini

2. Tahap kedua dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder

melalui:

a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir

b. Kuissioner, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis

tentang dampak sosial ekonomi PT. RAPP Estate Baserah terhadap

masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir

c. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung bagaimana

dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh PT. RAPP Estate

Baserah bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, peneliti

menggunakan analisis data deskriftif kualitatif, sehingga bisa menjelaskan

hukum kausalitas (sebab-akibat) yang mempengaruhi dampak sosial ekonomi
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dari keberadaan perusahaan bagi masyarakat sekitar, serta fenomena-

fenomena yang terjadi dan hal-hal yang melatar belakanginya, serta

menyeluruh dari masalah obyek penelitian. Analisa deskriftif ini diawali

dengan pengumpulan data, penyajian data, analisa data secara empiris dan

diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Kualitatif dengan pendekatan

persentase selanjutnya disajikan dalam bentuk persentase.

Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut :P = 	 x100%

Keterangan :

P = Persentase

F = Jumlah jawaban dari seluruh item

N = Jumlah perkalian item dengan responden

Menurut Suharsimi Arikunto (2003 : 171), bahwa untuk menafsirkan

banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria persentase sebagai

berikut:

Sangat Baik : 81%-100%

Baik : 61%-80%

Cukup Baik : 41%-60%

Kurang Baik : 21%-40%

Sangat Tidak Baik : 0%-20%


