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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dengan melakukan

penelitian ini dapat diketahui sistem rekrutmen calon anggota legislatif pada DPD

PKS Kota Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagaimana yang termuat dalam judul, penelitian ini dilakukan pada

kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota

Pekanbaru. Penelitian ini penulis akan lakukan sekitar kurang lebih 3 bulan

lamanya terhitung dari bulan Desember sampai Februari 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh berupa informasi dan

tanggapan responden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tentang

bagaimana sistem  rekrutmen calon anggota legislatif 2014 pada DPD

PKS Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder adalah data yang berasal dari laporan-laporan maupun

literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pnelitian ini maka penulis

menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu kegiatan peneliti dalam melakukan tanya jawab

dengan responden untuk mendapat keterangan atau informasi yang

digunakan untuk melengkapi bahan yang dianggap perlu dalam

penelitian ini.

2. Kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang disebarkan kepada responden untuk mempermudah

dalam pengumpulan data penelitian.

3. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang

sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi

diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga

yang di teliti.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono

2012, Hal : 90)

Populasi dari penelitian adalah semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua kader
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Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru. Data

Tahun 2013 menunjukkan bahwasanya jumlah seluruh kader Partai keadilan

Sejahtera kota pekanbaru sebanyak 4025 orang.

Menurut Sugiyono (2010:91) Sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun tehnik sampel data penelitian ini

menggunakan sampel acak (random sampling). Untuk menentukan berapa sampel

yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam penghitungan sampel

(dalam Umar, 2002:141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10 %.

Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut :

4025
n =

1 + 4025(10%)
4025

n =
1 +  4025 (0,01)

4025
n =

41,25

n = 97,56

n = 98

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = error 10% (Persen kelonggaran  ketidaktelitian

karena kesalahan pengambilan sampel).

21 Ne
n
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Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari seluruh kader Partai adalah 4025

Orang, dengan kelonggaran ketidaktelitian 10%, maka hasil penghitungan dengan

menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 97,56. Menurut

Usman (2006:11) jika pecahan yang akan dibulatkan itu lebih dari 0,05 maka

pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Dengan demikian maka jumlah sampel

yang penulis ambil dari populasi keseluruhan kader Partai adalah 97,56 yang

dibulatkan menjadi 98 orang.

Adapun jumlah populasi dan  sampel pada penelitian ini  dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No. Tehnik
Pengumpulan Data

Subjek
Penelitian

Populasi Sampel

1. Kuisoner/ Angket Kader Partai di DPD PKS Kota Pekanbaru 4025 98

2. Wawancara (key
Informan)

Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
Bendahara
Ketua Bidang Kaderisasi
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah
CALEG yang dicalonkan

1
1
1
1
1
2

10

17

3.6 Analisis Data

Setelah data terkumpul dikualitatifkan menurut jenis, kemudian penelitian

ini digunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, tabel

dikelompokkan lalu disusun lalu dihubungkan dengan teori-teori yang relevan

dengan masalah yang kemudian diambil suatu kesimpulan, sehingga didapat
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gambaran bagimana sistem rekrutmen calon anggota legislatif pada DPD PKS

Kota Pekanbaru.

3.6.1 Rumus Statistik

Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik

deskriptif kualiatif yaitu dengan persentase  dengan rumusan sebagai berikut :

P = FN × 100%
Keterangan :

P    = Persentase

F    = Frekuensi

N   = Total Jumlah

3.6.2 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun pada penelitian ini

penulis menggunakan interval yang didistribusikan kedalam bentuk persen (dalam

Usman, 2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan  tidak baik.

a. Sangat Baik = 81% - 100%

b. Baik = 61% - 80%

c. Cukup Baik = 41% - 60%

d. Kurang Baik = 21% - 40%

e. Tidak Baik = 0% - 20%


