
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tentang minat masyarakat

rumbai pesisir terhadap kelengkapan administrasi kependudukannya dalam

penelitian ini adalah karta tanda penduduk. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka

desain atau rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif. Menurut ( Moh.

Nazir: 63 ) dalam buku metode penelitiannya mengemukakan bahwa penelitian

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa

pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriftif adalah untuk membuat

depskripsi, gambaran atau lukisan secara siatematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yg diselidiki.

Metode penelitian yang dipilih adalah survey. Metode survey merupakan

metode penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan menggunakan

kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini data dan informasi

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data

diperoleh kemudian diolah dan dipaparkan secara explanatory. Pada akhirnya,

terhadap hasil penelitian ini, akan dilakukan analisis.

3.2 Tempat Dan Jadwal Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Kecamatan

Rumbai Pesisir Pekanbaru studi kasus pada Keluran Libungan Baru dan Keluran

Tebing Tinggi Okura dengan jadwal penelitian dimulai 2013 s/d 2014.



3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan

atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-

satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang,

institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. (Djawranto, 1994 : 420). Yang

menjadi populasinya adalah masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota

Pekanbaru yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melengkapi

administrasi kependudukan khususnya KTP, yaitu studi kasus pada

Kelurahan Limbunganbarudan Okura dengan populasi 152469 jiwa di dua

kelurahan.

b. Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karak

teristiknya hendak diteliti (Djarwanto, 1994:43). Sampel yang baik, yang

kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat

representative atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Dan

untuk menetukan sampel penulis menggunakan rumus Slovin, untuk

menggunankan rumus ini, pertama tentukan berapa batas toleransi

kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam persentase.

Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel mengambarkan

populasi.

n = N/(1 + Ne^2)

n = Number of Samples (jumlah sampel).



N = Total Population (jumlah seluruh anggota populasi)17259 orang.

e = Error Tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi; untuk

sosial dan pendidikan lazimnya 0,05) –> (^2 = pangkat dua) 10 %

n = N/(1 + Ne^2) = 17259/(1 + 17259 x 0,10 x 0,10) = 99,994206

n = 100 orang.

Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini ;

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel

NO Jumlah Populasi Sampel Persen
1 17259 jiwa 100 orang 10%

3.4 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (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 perbandingan atau menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel yang lainnya. Atau disebut juga penelitian yang

menghasilkan data  berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk



memperoleh data yang diperlukan. Dalam buku Statistik Deskriptif untuk

Penelitian (Siregar: 2010), prosedur pengumpulan data secara umum dalam suatu

penelitian adalah:

1. Dokumentasi

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta

dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari kantor

camat, dan kelurahan yaitu data-data yang dapat memdukung di dalam

penelitian ini.

2. Wawancara

Peneliti dalam hal ini melakukan tanyajawab langsung kepada

masyarakat Rumbai Pesisir khususnya di Kel. Limbungan Baru dan

Okura, wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat tidak

terstruktur, dimana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan

susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan

dengan kebutuhan peneliti mengenai hal-hal yang ingin dan perlu

diketahui peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

3. Kuesioner (Angket)

Prosedur yang digunakan dengan pemanfaatan literatur/buku-buku,

penelitian-penelitian sebelumnya, dan telaah dokumen yang terkait

dengan permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman

antara hasil yang diperoleh dari lapangan dengan teori disiplin ilmu

yang ada.



3.6 Analisa Data

Analisis data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai dengan

jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka untuk

pengelolaan penulis menggunakan metode kualitatif,dengan penelitian deskriptif

yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai

Minat masyarakat untuk memiliki KTP pada kecamatan Rumbai Pesisir Kota

Pekanbaru berdasarkan kenyataan di lapangandan hasilnya akan dilihat dalam

bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Menurut Sugiyono (2007:11) data kualitatif adalah data yang dinyatakan

dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedangkan penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel lain.


