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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan

Kerinci Kanan Kabupaten Siak, pemilihan lokasi didasari karna dengan alasan

bahwa permasalahan ada di lokasi ini.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai tanggal 08 Maret 2013 sampai 6 Juni 2013 di

Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

C. Subjek  dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian, yaitu orangtua di Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan

Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

b. Objek penelitian, yaitu upaya orangtua membimbing anak hidup berhemat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini berjumlah 450 KK yang memiliki anak

bersekolah di bangku SMP di Desa Simpang Perak Jaya.

2. Sampel

Arikunto menyatakan, jika subjeknya besar atau lebih dari 100

maka dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25%, atau lebih, tergantung

setidak-tidaknya dari: kemampuan penelitian dilihat dari waktu dan
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tenaga, sempit luas wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini

menyangkut sedikitnya data, besar kecilnya yang ditanggung peneliti.1

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti menetapkan sampel yang

diambil adalah 15% dari jumlah populasi, jadi sampel berjumlah 68 orang

dengan teknik Random Sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah Desa, dan

data responden.

2. Wawancara

Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orangtua dan

anak-anak mengenai bagaimana upaya orangtua didalam membimbing

anaknya untuk hidup berhemat.

3. Angket

Dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk angket kepada

orangtua untuk menjaring data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisis yang

digunakan adalah teknik analisis data deskriftif kualitatif dengan persentase.

Apabila semua data sudah terkumupul, maka diklasifikasikan menjadi dua

kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif.

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:RIneka Cipta, 1992), Hlm 104
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Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data

yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka-angka akan dijadikan dalam

bentuk persentase.

Cara untuk mengetahui upaya orangtua membimbing anak hidup berhemat

di Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Dapat

ditentukan dengan persentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sangat baik/sangat penting : 81% -100%

2. Baik/penting :61% - 80%

3. Cukup baik/penting :41% - 60%

4. Kurang baik/kurang penting :21% - 40%

5. Tidak baik/tidak penting :0% - 20%2

Untuk mengetahui kesimpulan data kuantitatif dapat menggunakan rumus:

%100
 f

fk
fk rel

Keterangan:

relfk = frekuensi kumulatif relatif

Fk = frekuensi kumulatif

 f = Frekuensi total.3

2 Ridwan dan Sunarto, pengantar statistic untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi,
Komunikasi Dan Bisnis, Alfabeta Bandung 2011hal.21

3 Subana, Moersetyo Rahardi, Sudrajat. Statistik Pendidikan, Pustaka Setia. Bandung,
2000. Hlm47


