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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.      Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat lapangan. Adapun lokasi penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, karena Kecamatan

Perhentian Raja ini salah satu tempat yang telah diberikan bantuan dari Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.

3.2.      Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

yaitu data yang di peroleh melalui responden penelitian yang

merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan

dari permasalahan penelitian yaitu  Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) PTP Nusantara V serta masyarakat Kecamatan

Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan artikel-artukel

yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.      Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan langsung (observation) yaitu pengamatan secara langsung

dilokasi penelitian yaitu di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

untuk mendapatkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
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b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang menggunakan wawancara

terbuka kepada subjek penelitian yaitu kepada para mitraaa binaan yang

ada Di kecamatan Perhentian Raja dan dengan mengadakan tanya jawab

kepada key informance, yaitu pengurus pada bagian PKBL, yang dijadikan

sebagai sumber guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam

penelitian ini.

3.4.      Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2001:90). Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan

bantuan dari program kemitraan yaitu terdapat 18 usaha kelompok dan 2

orang mitra binaan yang memiliki usaha sendiri, jadi total seluruh mitra

binaan sebanyak 150 orang mitra binaan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, apa yang dipelajari

dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Tekhnik Pruposive Sampling

(Sugiyono 2011:96) yaitu dengan memilih anggota sampel secara khusus

berdasarkan tujuan penelitiannya.
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Jadi sampel yang akan diambil untuk penelitian, penulis

mengambil sebanyak 20 orang mitra binaan yang terdiri dari 2 orang mitra

binaan yang memiliki usaha sendiri dan 18 orang mitra binaan yang

mewakili dari masing-masing usaha  kelompok dan yang menjadi key

informannya sebanyak 3 orang  karyawan bagian Program Kemitraan.

3.5.      Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis mengunakan Analisis data kualitatif, yakni

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif. Data deskriftif ini

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati kemudian menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan

kenyataan yang ditemui dilapangan, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya

diberikan penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.


