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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini

dilakukan di Desa Sungai Selari Gapoktan Bina Karya Lestari . Alasan penulis

mengambil lokasi penelitian di Desa Sungai Selari karena melihat selama ini

realisasi pemanfaatan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan oleh

kelompok tani masih belum sesuai dengan tujuan utama pemerintah.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder yang diperoleh dari peneliti secara empiris untuk menjawab masalah

pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

3.2.2 Sumber data

a. Data primer, yaitu Menurut Husein Umar (2004 :99) data primer merupakan

data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun

perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh

peneliti. Data yang didapatkan dari Gapoktan Bina Karya Lestari Desa Sungai

Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

b. Data sekunder, yaitu Masih menurut Husein Umar (2004:99) data sekunder

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh

pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari
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laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data

yang langsung didapat dari laporan dan catatan yang diperoleh dari riset dan

perpustakaan serta dokumen – dokumen yang berhubungan denga penelitian.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Adalah wilayah generelisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang

mempunyai kualitas dan berkarakteristik tertentu yang diterapkan untuk

keseluruhan subyek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah

penelitian dan dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:115).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sample dapat didefinisikan sebagian

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga

diharapkan dapat mewakili populasi. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini

adalah seluruh anggota kelompok tani yang berjumlah 125 orang, Pengurus

Gapoktan 3 orang, Penyelia Mitra Tani 1, Pelaksana Penyuluh Lapangan 1 orang

jadi populasinya berjumlah 130 orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sample jenuh (Nanang Martono,

2010 : 70) merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi

dipilih sebagai sample, teknik ini disebut juga metode sensus. Dan tujuan

mengambil sample ialah memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan

sebanyak mengamati sebagian saja dari populasi. Jadi dalam artian ini bahwa

populasi yang ada dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.
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Tabel III.1. Populasi dan Sampel

No Responden Populasi/Sampel
1 Anggota Gapoktan 125
2 Pengurus Gapoktan 3
3 Penyelia Mitra Tani 1
4 Pelaksana Penyuluh Lapangan 1

Jumlah Populasi 130
Sumber : olahan hasil penelitian 2014

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dilakukan dilakukan metode pendekatan deskriftif analisis

yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa

sehingga dapat memberikan gambaran dengan cukup jelas tentang objek yang

diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah :

Yaitu pengamatan langsung kelapangan dengan teknik :

1. Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta mencatat

kedalam cetatan penelitian.

2. Angket pengumpulan data dengan penyebaran sejumlah daftar pertanyaan

kepada responden.

3. Wawancara Pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

kepada responden yang telah disusun tertulis.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai dengan

jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka untuk

pengelolaan dan penulis akan menggunakan analisa Deskriptif Kualitatif yang

diproses dengan menggunakan persentase. Data yang bersifat Kualitatif akan
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digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut

kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah penulis memperoleh data dari hasil obsevasi maupun kuesioner,

untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode

deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena

keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan

menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan

menginterprestasikan data dan dihubungkan dengan teori. (Hadi 2002 :137).

Setelah data yang diperlukan terkumpul data tersebut kemudian

dikelompokkan dan ditabulasikan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya

mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara

kualitatif dalam menganalisa data yang terkumpul.


