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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah

penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan

suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.Suatu penelitian

yang berusaha menjawab bagaimana Peranan Kepala Desa dalam

Pendistribusian Bibit Unggul Karet kepada Masyarakat di Desa Sungai

Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar

Utara Kabupaten Kampar.  Alasan penulis melakukan penelitian disini di

sebabkan karena Efisiensi kerja aparatur desa relatif kurang efisien dalam

melaksanakan program dari pemerintah daerah serta dengan didasarkan pada

pengetahuan akan situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan penulis

untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada. Sedangkan

waktu penelitian dimulai dari 13 januari 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan

sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui

kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan
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data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti

(Suryabrata, 2003 : 39).

2. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak

terkait.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari analisis

yang ciri-cirinya dapat diduga.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 tersebut maka populasi

dalam penelitian ini adalah semua penduduk yang dikategorikan

tidak mampu dan memiliki lahan yang bisa digarap yaitu sebanyak

70 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut Singarimbun (2005 : 53) sampel dapat diartikan

sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data yang

sebenarnya dalam suatu penelitian. Pada umumnya sampel itu

merupakan bagian dari populasi. Jika populasinya besar, dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.



38

Kesimpulan yang dapat diambil dari sampel tersebut dapat

diberlakukan juga bagi populasi. Maka dari itu sampel yang diambil

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakil).

Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah

masyarakat Desa sungai tonang yang dikategorikan tidak mampu

dan memiliki lahan garapan yaitu berjumlah 70 orang. Melihat

jumlah populasi yang kurang dari 100 orang hanya berjumlah 70

orang, maka dari itu semua anggota populasi dijadikan sampel.

Menurut Sugiyono (2005:91-96) jumlah populasi sama dengan

jumlah sampel disebut dengan sampling jenuh atau yang disebut

juga dengan sensus.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa

yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-

gejala yang ada di lapangan. Alat pengumpulan datanya disebut panduan

observasi.

b. Wawancaraatau Interview

Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden

secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-
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pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan

sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara, alat

pengumpul datanya disebut pedoman wawancara.

c. Angket atau Quesioner

Yaitu mengadakan konsep pertanyaan atau daftar pertanyaan dan

kemudian disebarkan atau diajukan oleh pewawancara kepada para

responden yang terpilih sebagai sampel, dan selanjutnya responden

dipersilahkan memilih jawaban-jawaban yang diinginkan sesuai dengan

tujuan penelitian ini dan jawaban juga dicatat oleh pewawancara. Alat

pengumpul datanya juga disebut angket, dan sumber datanya berupa orang

atau dikenal dengan istilah responden.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pendistribusian bibit

unggul karet kepada masyarakat di desa sungai tonang, maka penulis

menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa

dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan

permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap

hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala

likert. Menurut Sugiono (2007:107) Skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai

tolak ukur untuk menyusun item-item intstrumen yang dapat berupa
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pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan

skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka

data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan bagi keseluruhan indikator

yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran yaitu menggunakan teknik pengukuran yang sesuai dengan

pendapat Suharsimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut :

Sangat Baik : 76 - 100 %

Baik : 51 -75 %

Cukup baik : 26 – 50%

Tidak baik : 0 – 25 %

Sangat tidak baik : di bawah 0 - 25%

Denganmenggunakanteknikpengukuransesuairumusdiatasmakahasilpe

nelitianakandapatdiambilkesimpulanyaitutentangperanan kepala desa dalam

pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat di desa sungai tonang

kecamatan kampar utara kabupaten kampar


