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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian yaitu di Desa Gobah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar. Letak lokasi penelitian ini ± 13 km dari pusat Kota

Kecamatan. Waktu penelitian diadakan pada saat semester genap yaitu

tepatnya pada tahun ajaran 2013/2014

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data pokok diperoleh setelah melakukan penelitian dari

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk  yang sudah jadi dalam

bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dimana data sekunder ini

merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas  dan karekteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiono, 2005:90) populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
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masyarakat desa Gobah, perwakilan dari tiap RT, ninik mamak, ketua

BPD, masing-masing kepala dusun.

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan sampel

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Sampel Persentase (%)
1 Ninik Mamak 1 1 100
2 Kepala Dusun 1 1 100
3 Ketua BPD 1 1 100
4 Ketua RT 1 1 100
5 Masyarakat Desa Gobah 1672 94 100

Jumlah 1676 98 100
Sumber: data olahan penelitian

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik simple random

sampling kerena pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jumlah penulis dapat

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin :

N
n =

1+ Ne ² n  = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e  = taraf kesalahan  dalam populasi

Jumlah sampel di desa gobah adalah

n = 1672

1 + 1672 (10%)²

n = 1672

1+ 1672 . 0,01

n = 1672
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1+ 17,72

n = 1672

17,72

n = 94,35

n = 94

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prnulis menggunakan teknik pengumpulan data

melalui:

1. Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan

cara mengadakan Tanya jawab secara langsung  kepada responden

2. Kueisioner atau angket

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan

terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian kepada responden.

3. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu

gejala yang tampak pada objek penelitian.

3.5 Analisis Data

Data yang telah peneliti kumpulkan selama mengadakan penelitian

perlu diolah dan di analisis dengan penuh ketelitian, keuletan dan secara

cermat sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang objek-objek

penelitian yang baik. Dalam data ini peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif yang lebih mengacu pada pengungkapan data sesuai dengan realita

dan tidak menggunakan data statistik. Adapun menurut Arikunto dalam
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bukunya Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek

menganalisa penulis menggunakan persentase dengan rumus sebagai berikut :

P = F / N x 100 %

Dimana : P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan

menjadi 5 kriteria yaitu, sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif

dan tidak efektif sebagai berikut:

a. Sangat Efektif : 80 – 90 %

b. Efektif : 60 – 79 %

c. Cukup Efektif : 40 – 59 %

d. Kurang Efektif : 30 – 39 %

e. Tidak Efektif : kurang dari 30 %


