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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriftif Kualitatif, Menurut

Nurul Zuriah penelitian Deskriftif adalah penelitian yang diarahkan untuk

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara

sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Bogdan dan Tylor dalam Moleong mengemukakan Penelitian

Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang di dapat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian yang akan peneliti laksanakan untuk

memperoleh data-data yang diperlukan yaitu di Desa Sungai Danai

Kecamatan Pulau Burung.Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan

pada bulan April 2014

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data  atau informasi yang diperoleh secara langsung dari keterangan

responden melalui wawancara.

2. Data sekunder

Data yang telah jadi dan diperoleh dari pihak kedua yaitu Dokumentasi

yang terkait dalam penelitian, serta dipergunakan sebagai data

pendukung.
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3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Hadjar populasi adalah kelompok

besar individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Suharsimi

Arikunto memandang Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.

b. Sampel

Menurut SoenartoSampling (sampel) suatu bagian yang dipilih dengan

cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Menurut

Supranto sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian kalau

hanya elemen sampel (sebagian dari elemen Populasi) yang diteliti.

Suharsimi Arikunto memandang Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti.

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi pada penelitian ini

adalah masyarakat di Desa Sungai Danai berdasarkan hasil laporan bulanan

penduduk tahun 2014 berjumlah 1.963 jiwa.

Alasan Peneliti memilih Desa Sungai Danai menjadi objek penelitian

adalah selain kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat

faktor lainnya yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya akta

kelahiran sebagai bukti otentik, kekeliruan masyarakat mengenai proses

pembuatan akta kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat
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Sungai Danai juga mengeluhkan sulitnya akses dan transportasi sebagai salah

satu alasan untuk menuju kekecamatan, selain itu desa Sungai Danai juga

merupakan desa terpencil dengan lautan sebagi pembatas antara Kabupaten

Indragiri Hilir dan Pelalawan

Suharsimi Arikunto mengemukakan Apabila subjeknya kurang dari

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15%

atau 20-25% atau lebih.

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data

penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan Teori Slovin (Dalam

Husein Umar :2004 :146).

n = N1 + N. (e)Keterangan : n =  ukuran/jumlah sampel

N =  ukuran/jumlah seluruh populasi

e = nilai kritis/Error tolerance, batas ketelitian yang

diinginkan (1% atau 0,01. 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1)

n = 19631 + 1963 x (0,1)
n = 196320,63 = 95,15269026 95
n = 95 orang sampel
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Sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu Nonprobabilitiy

Sampling pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama

bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.metode

pengambilan sampel adalah Sampling Incidental yaitu penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)

Menurut Nurul Zuriah Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi dan

sumber informasi. Dengan demikian penulis mengadakan Tanya jawab

kepada responden dan responden akan memberi jawaban sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah cara mengumpulkan kuesioner yang berisi sejumlah

pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang menjadi objek penelitian

sehingga jawabannya tidak langsung diperoleh

3. Observasi

Menurut Riduwan observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana

peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
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3.6 Skala Pengukuran

Skala yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.

Menurut Sugiyono Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala Likert maka variable yang akan di ukur di jabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai

titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa

pernyataan atau pertanyaan.Instrument penelitian yang menggunakan skala

Likert dapat diberi skor, misalnya:

1. Sangat Setuju/selalu/sangat baik/sangat positif diberi skor (4)

2. Setuju/jarang/baik/positif diberi skor (3)

3. Tidak setuju/hampir tidak pernah/tidak baik/negatif diberi skor (2)

4. Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat tidak baik/sangat negatif (1)

3.7 Analisa Data

Analisa data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi

informasi, sehingga karakteristik atau sifat data-data tersebut dapat dengan

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Mansur Muslich yang

dimaksud dengan analisa data adalah pemberlakuan data oleh peneliti setelah

data terkumpul.

Untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam

Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Danai, penulis menggunakan

metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan
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menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan

permasalahan yang ada kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka

data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel

dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai

berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan keseluruhan indikator yang

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran

sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto, sebagai berikut:

Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %

Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai / Rendah : 40 – 45 %

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %


