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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama

yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang

dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk

menganalisis variabel penelitian pada objek yang diteliti. Bertitik tolak dari

penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan pada

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau dimana sebagai Subjek penelitian dan masyarakat kelurahan

dan desa Kecamatan Bangko dilingkungan masjid Sebagai objek penelitian.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi ini merupakan

organisasai yang mengurus atau yang membuat program tentang Kuliah Kerja

Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Masjid.

sedangkan penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 18 April 2013 sampai selesai.

3.3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak

pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yakni :
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a. Mahasiswa pelaksana kuliah kerja nyata tematik pos pemberdayaan

keluarga (Posdaya) berbasis masjid.

b. Masyarakat lingkungan masjid dikecamatan bangko kabupaten rokan hilir

sebagai responden dari kuesioner yang disebarkan.

c. lapOran akhir kecamatan kuliah kerja nyata tematik pos pemberdayaan

keluarga (posdaya) berbasis masjid.

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

melengkapi penelitian ini meliputi :

a. Latar belakang singkat lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPM)

universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi lembaga pengabdian kepada

masyarakat (LPM) universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

c. Struktur organisasi dan uraian tugas lembaga pengabdian kepada

masyarakat (LPM) universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

3.4. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 90). Adapun yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga masyarakat

dikecamatan bangko terutama yang menjadi basis masjid kuliah kerja nyata

tematik pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) universitas islam negeri sultan

syarif kasim riau dikecamatan bangko kabupaten Rokan hilir. adapun jumlah
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keluarga dikecamatan bangko yakni sebanyak 72.552 Keluarga, dengan rincian

keluarga sebagai berikut :

Tabel III.1.
Jumlah Keluarga Kelurahan dan Kepenghuluan Se-kecamatan Bangko

No Kelurahan dan Kepenghuluan Jumlah Keluarga Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kelurahan Bagan Kota
Kelurahan Bagan Timur
Kelurahan Bagan Hulu
Kelurahan Bagan Barat
Kelurahan Bagan Punak
Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir
Kepenghuluan Bagan Punak Meranti
Kepenghuluan Bagan Jawa
Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir
Kepenghuluan Parit Aman
Kepenghuluan Serusa
Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir
Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

1113
3702
2685
2952
1481
856
443

1392
591

1646
539
582
656
570
351

Sumber : Data Kecamatan Bangko 2013

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah

populasi yang relatif cukup banyak dan penekanan pada lingkup masjid dimana

dilakukannya program kuliah kerja nyata tematik pos pemberdayaan keluarga

(Posdaya) universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, maka untuk

memerlukan data yang dibutuhkan diambil sampel dari setiap unsur populasi yang

dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel

dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono 2006:

57) :
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n =     N

1 + Ne²

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan (error) Sebesar 0.10 (10 %)

Dari rumus diatas, maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

n =     N

1 + Ne²

n = 72.552

1 + 72.552 (0.10)²

n = 72.552

1 + 725.52

n = 72.552

726.52

n = 99.86

n = 100

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh besarnya sampel sebanyak

100 orang. Kelemahan dari teknik penarikan sampel dengan cara ini adalah

sampel yang terpilih kemungkinan besar tidak mewakili populasi, sehingga

generalisasi yang dapat dilakukan peneliti akan terbatas. cara ini juga cenderung

memiliki bias yang tinggi karena peneliti menentukan sendiri responden yang

terpilih secara acak yang biasanya yang biasanya dengan subjektif. Namun
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subjektif ini dapat diredukasi berdasarkan asumsi bahwa setiap keluarga

masyarakat yang aktif kemesjid yang akan menjadi sampel penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, adalah Pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan

diteliti. Observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. Observasi

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian

sehingga dapat disusun daftar kuesioner yang tepat atau dapat menyusun suatu

desain penelitian yang cermat. Observasi juga dapat dilakukan sesudah

mengumpulkan data melalui angket dan wawancara. Dalam hal ini tujuan

observasi adalah untuk mengecek sendiri sampai dimana kebenaran data dan

informasi yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian  ini penulis melakukan observasi dengan kegiatan

pengumpulan data dari laporan akhir program serta malalui pengamatan langsung

terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan penerapan program

kuliah kerja nyata tematik pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) berbasis masjid

di kecamatan bangko kabupaten rokan hilir dengan perbandingan melalui

pedoman maupun langkah pelaksanaan yang diharapkan.

Pada tekhnik penelitian ini, peneliti melihat terdapat kecenderungan tidak

berjalan dan terprogramnya pelaksanaan Posdaya pada setiap kelurahan dan desa

dikecamatan bangko, dalam artian tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau

tujuan pelaksanaan terhadap desa dan kelurahan tersebut. dimana peneliti
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mengukur dari sasaran tujuan pelaksanaan, ketepatan waktu serta sistem

pengawasannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di

butuhkan melalui dialog langsung secara lisan terpimpin terhadap sebagian

responden yang dinggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang

telah disediakan.

Keuntungan wawancara adalah hasil yang diperoleh secara kualitatif dapat

dipertanggung-jawabkan, dan mempunyai nilai yang tinggi. semua

kesalahpahaman dapat dihindari, pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dapat

dijawab oleh informan dengan penjelasan-penjelasan tambahan serta setiap

pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut waktu wawancara.

Melalui tekhnik pengumpulan ini, peneliti mewawancarai lurah atau

penghulu setempat yang peneliti anggap aktif dalam setiap perkembangan

pelaksanaan kegiatan, sebagai Key informan. Selanjutnya akan menginput semua

hasil wawancara pada hasil penelitian.

3. Angket/ Kuesioner

Angket/ Kuesioner adalah suatu aktifitas pengumpulan data dengan

menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden

terpilih untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Tekhnik ini digunakan sebagai penguatan peneliti dalam penelitian, dimana

sampel dari populasi yang dituju akan mengisi pertanyaan dari angket yang telah

disediakan sehingga hasil observasi peneliti menjadi lebih akurat.
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti dengan tekhnik ini mengambil

100 sampel yang peneliti anggap berperan aktif dalam setiap pelaksanaan program

Posdaya dari setiap kelurahan dan kepenghuluan yang terdapat di kecamatan

Bangko, dimana terdapat tujuh kelurahan dan kepenghuluan yang menjadi

populasi penelitian.

3.6. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

P =   F x 100 %

N

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan sejauhmana efektifitas kuliah

kerja nyata tematik universitas islam negeri sultan syarif kasim riau tahun 2012

dilakukan dengan mengumpukan keseluruhan indikator yang telah diajukan

kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran dengan skala likert

sesuai dengan pendapat sugiyono (2007 : 107). sebagai berikut:
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a. Sangat Baik : 80 – 100 %

b. Baik : 60 – 80 %

c. Cukup Baik : 40 – 60 %

d. Kurang Baik : 20 – 40 %

e. Tidak Baik : 0 – 20 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik dari tingkat efektifitas

kuliah kerja nyata tematik universitas islam negeri sultan syarif kasim riau tahun

2012.


