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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (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 membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha

menjawab dan menganalisa Efektifitas Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Tata

Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Di Kabupaten Kampar.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Kampar, alamat Jln Lingkar (Sta.7 + 800) Komplek

Pemerintah Kabupaten Kampar/ Bangkinang. Waktu dilakukan penelitian ini

bulan Desember 2013 - Februari 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data

primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responder

penelitian dilapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner)

dan wawancara langsung yang dilakukan dengan beberapa orang
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responden terutama pejabat terkait langsung dengan penelitian ini,

meliputi:

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat masalah

sebagai bahan penelitian yaitu: “Bagaimana Efektifitas Tugas Pokok dan

Fungsi Bidang Tata Penyuluhan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan (BPPKP) di Kabupaten Kampar”.

2. Data skunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna

melengkapi penelitian ini yang meliputi:

a. Keadaan umum Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

b. Tugas, fungsi dan wewenang Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan (BPPKP) Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

c. Sturktur organisasi dan uraian tugas satuan unit kerja yang ada.

d. Keadaan pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generisasi yang terdiri dari objek dan

subjek yang mempunyai kualitas dan kuantitas serta karakteristik tertentu

yang sudah ditentukan untuk dipelajari atau diteliti. Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai atau instansi

pada Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

(BPPKP) Kabupaten Kampar dan peserta yang mengikuti penyuluhan

serta tenaga penyuluh yang seluruhnya berjumlah 63 orang.
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b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang menjadi

narasumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan

sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Pemilihan sampel dilakukan

dengan metode sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Jadi, sampel berjumlah 63 orang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Quisioner yaitu penelitian mengajukan daftar pertanyaan kepada

responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab

secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.

3. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

pengamatan langsung tentang keadaan-keadaan hubungan kerja sesuai

dengan masalah penelitian.

4. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca

berbagai literatur seperti buku, jurnal dan pemberitaan media masa seputar

masalah penelitian, atau dapat juga di ambil dari beberapa dokumen

mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat

mendukung hasil penelitian.

3.6 Analilsis Data

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif

dengan metode analisis kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-

situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung



49

dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara kuesioner,.dengan

para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian

ini. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata

berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh

dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan

mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar

bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala

likert Husaini Usman (2009:146). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk

menyusun item-item intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai

gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan 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 Husaini Usman (2009:146) sebagai berikut.

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase
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F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Efektifitas Tugas Pokok dan

Fungsi Bidang Tata Penyuluhann Pada Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan (BPPKP) Di Kabupaten Kampar keseluruhan indikator yang telah

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:

Tinggi/Maksimal : 76-100%

Cukup/Kurang : 51-75%

Tidak Maksimal/Rendah : 26-50%

Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah : 0-25%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan “Baik” yaitu Efektifitas Tugas Pokok

dan Fungsi Bidang Tata Penyuluhan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan

Ketahanan Pangan (BPPKP) Di Kabupaten Kampar.


