
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Benai yang merupakan salah satu

Kecamatan dari Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel

yang satu dengan variabel yang lain (Soegiono, 2005:11).

Untuk memperoleh data sesuai dengan prosedur penulisan skripsi ini, maka

penulis mengambil data dari berbagai sumber yang mendukung pembahasan ini.

Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber

pertama atau aslinya (Suryabrata, 2003:39) atau dengan kata lain perolehan data

melalui kegiatan penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan

data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang

diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait

yang berkompeten di bidangnya.



2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah berupa jadi laporan atau catatan-catatan

pada objek penelitian atau jenis data yang diperoleh dan digali melalui pengolahan

pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik itu berupa data kuantitatif atau

kualitatif serta data-data lain yang berkaitan dan mendukung lainnya yang didapat

melalui laporan atau catatan dari tempat penelitian.

Adapun data sekunder tersebut antara lain berupa buku, jurnal, artikel dan

karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

3.3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan seluruh

masyarakat yang ada di Kecamatan Benai yang berjumlah 19.925  jiwa.

Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini terdiri dari Camat, 1 orang

Lurah dan 15 orang Kades. Sedangkan yang menjadi responden dari masyarakat di 1

Kelurahan dan 15 Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah 99,66

orang yang dibulatkan menjadi 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin (Umar,

2005:146) yaitu :

= 1 + ( )
Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e = Tingkat Kesalahan 10%(0-10)



= 1 + ( )
= 199251 + 19925 (10%)
= 199251 + 19925 (0,01)
= 19925200,25= 99,51 = 100 orang

Jadi, dari perhitungan jumlah populasi sebesar 19.925 orang dengan jumlah

kelonggaran 10% maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin

tersebut terdapat sampel sebanyak 99,51 orang yang dibulatkan menjadi 100 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode random

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Untuk lebih jelasnya

maka jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian

No. Sub Populasi Populasi Sampel Persentase

1.

2.

3.

4.

Camat

Lurah

Kades

Masyarakat Kecamatan Benai

1

1

15

19910

1

1

15

100

0,44%

0,44%

12,93%

86,20%

Jumlah 19927 117 100%

Sumber : Data Olahan Populasi dan Sampel 2013

3.4. Teknik Pengumpulan Data



Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung obyek yang diteliti. Pada penelitian

ini penulis mengamati pelaksanaan tugas Camat sehari-hari dan keadaan

Kecamatan Benai.

2. Wawancara, yaitu melakukan dialog atau percakapan (tanya jawab) untuk

memperoleh data secara langsung dari responden. Pada penelitian ini penulis

melakukan wawancara dengan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan tokoh

masyarakat Kecamatan Benai.

3. Quesioner, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan

menyusun data pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada responden

sebagai sampel terpilih. Quesioner dalam penelitian adalah melibatkan Camat,

Lurah, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Benai.

3.5.Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam Penelitian ini terkumpul, maka data tersebut

dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif yaitu menganalisa data yang



terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata yang dituangkan dalam

bentuk tabel dengan angka dan persentase.

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Fungsi Camat Dalam Pembinaan

Kesehatan Lingkungan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, keseluruhan

indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut :

Sesuai / Tinggi : 76-100 %

Cukup Sesuai / Kurang : 56-75 %

Tidak Sesuai / Rendah : 40-45 %

Sangat Tidak Sesuai / Sangat Rendah : 0-39 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Fungsi Camat

Dalam Pembinaan Kesehatan Lingkungan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi.


