
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha

menjawab dan mengetahui implementasi program beasiswa miskin  bagi siswa

Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Alasan

penulismemilih lokasi penelitian ini adalah karena lokasi penelitilian sangat

terjangkau bagi penulisdan datanya mudah didapatkan. Sedangkan waktu

penelitian ini yaitu bulan September sampai dengan Desember tahun 2013.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah “ kualitatif “ dengan pertimbangan penelitian

yang dilaksanakan yang menggunakan sampel yang digunakan responden sebagai

data primer dan skunder.
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1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian

(lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pernyataan),

dokumen dan observasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku –buku maupun

informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek

penelitian untuk memperoleh informasi tentang implementasi beasiswa

miskin.

2. Angket. Menurut Ridwan (2004:85) angket dilakukan dengan memberikan

pertanyaan tertulis kepada responden. Angket ini bertujuan untuk

memperoleh data tentang beasiswa miskin pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Kampar.

3. Wawancara,yaitu dengan mengadakan dialog atau tanya jawab kepada

pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar untuk memperoleh

data-data tentang beasiswa miskin

4. Dokumentasi yaitu dengan mencari informasi mengenai penerima

beasiswa miskin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar
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3.5 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

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 penulisuntuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikanyang berjumlah 198 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan penulistidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka penulisdapat menggunakan

sampel itu. Oleh kerena jumlah karena jumlah sampel besar, maka penulis

menggunakan rumus Slovin yang dikutif oleh Rosady Ruslan (2006:150) yaitu:

= 1 +
Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi
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E = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran

ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10 %.

Sehingga jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

= 1981 + 198(10%)
= 1981 + 198 (0,1)
= 1981 + 198(0,01) = 1981 + 1,98= 66,44(dibulatkan menjadi 66 orang)

3.6 Analisis Data

Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara

deskriptif.Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala

likert Sugiono (2012:107). 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 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
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jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentase sebagai mana yang dikemukakan oleh Anas Sudijono

(2004:43), lebih jelas dapat dilihat  sebagai berikut :

100%
N

F
xp 

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

p = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggunakan

metode yang bersifat deskriptif kuantitatif, dimana data yang dianalisa sesuai

dengan kenyataan yang ada sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat

dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. Kemudian menentukan

pengelompokkanyaitu baik, cukup, kurang baik dan tidak baik, Adapun kriteria

persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

1. 76% - 100% tergolong baik

2. 56% – 75% tergolong cukup baik

3. 40% – 55% tergolong kurang baik

4. 40% kebawah tergolong tidak baik (Suharsimi Arikunto, 2002:131).


