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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari November-Januari 2014.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah warga Kecamatan Rambah yang terkena bencana banjir pada

bulan Februari 2013 yaitu berjumlah 7533 KK.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono,2007). Teknik untuk

mengambil sampel dalam penelitian ini adalah mengunakan rumus

solvin. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa per-KK

dimana diambil satu orang mewakili satu KK. Adapun banyaknya

populasi 7533 KK yang kemudian dijadikan jumlah sampel diketahui

dengan menggunakan rumus slovin (dalam Husein Umar, 2004):
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Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = kelonggaran sampel (10 %)

Jadi dapat dihitung jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 7533 KK,

dalam setiap KK mewakili satu orang dengan kelonggaran 10 %, maka hasil

perhitungan dengan menggunakan rumus solvin tersebut didapatkan 98,687 yang

dibulatkan menjadi 99 orang.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Random

sampling yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan

tertentu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapaun jenis data dekriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan

untuk memperoleh gambaran secara objektif terkait dengan Analisis

pendistribusian bantuan logistik bencana alam di Kabupaten Rokan Hulu.
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3.3.1 Data Primer

Yaitu data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.3.2 Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dalam bentuk

naskah tertulis atau dokumen, dan buku-buku dari hasil penelitian

lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan  peneliti:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang langsung melakukan

pengamatan ke lapangan untuk mendapat data yang berhubungan

dengan penelitian.

3.4.2 Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara

mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

3.4.3 Kuesioner atau Angket

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian

kepada responden.
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3.5 Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendekripsikan atau menggambarkan

secara utuh dan nyata mengenai pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik

bencana alam, kemudian data ditunangkan kedalam bentuk tabel-tabel dengan

angka dan presentase untuk dilanjutkan dianalisa dengan deskriptif analisa.

Adapun menurut Riduan (2010:154). Dalam menganalisa data penelitian

penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi

(Content Analysis). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksud membuat

gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Dalam penelitian

deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi  hanya

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Pengambilan data penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket

yang dengan demikian dapat mengumpulkan data secara efisien. Satu kuesioner

atau angket adalah satu set tulisan tentang pertanyaan yang diformulasikan supaya

responden mencatat jawabannya, biasanya secara terbuka alternatif jawaban yang

ditentukan. Pertanyaan dalam kuisioner ialah tentang indikator dan konsep.

Pengukuran digunakan dengan skala likert yang akan diukur dari variable-

variabel indikator yang dijadikan titik tolak ukur untuk menyusun item-item

instrument yang berupa penyataan atau pertanyaan.


