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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan data yang akurat

setelah perhitungan untuk menghasilkan kuantitatif yang tepat. Menurut Sugiyono

(2015:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka

dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah

merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara

aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan

pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

disebutkan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efek

pesan sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhadap tindakan masyarakat

dalam membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksplanatif. Menurut Bungin (2010:38) penelitian ekspalanatif dimaksudkan

untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau

menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh suatu variable dengan variable

lain.

Sementara metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode

survey. Menurut Sinambela (2014:68) penelitian metode survey adalah penelitian

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpul data yang pokok. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan dan
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analisis data sosial bersifat sangat terstruktur dan mendetail sebagai instrumen

utama untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan

mewakili populasi secara spesifik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Jl. Manukwari No 25, Satreyan, Kanigoro,

Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan dari pada tanggal 25 Juli 2017 hingga 8

Agustus 2017. Mengutamakan lokasi pada bagian Catatan Sipil dan administrasi

kependudukan karena pada lokasi tersebut dimana masyarakat melakukan aktifitas

mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Blitar

yang sudah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk namun belum melakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Berdasarkan catatan di Dinas

Kependudukan Kabupaten Blitar khususnya bagian catatan sipil dan administrasi

kependudukan bahwa jumlah pengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik rata-

rata sekitar 1.250 orang/perminggu, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini

sebanyak 1.250 orang.

Responden yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

sudah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (minimal 17 tahun), mengetahui

sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehat secara mental.
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3.3.2 Sampel

Setelah diketahui populasinya, langkah berikutnya yaitu menentukan

sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara

acak dengan menggunakan metode pengambilan sampel dan jumlah responden

yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah

masyarakat yang sedang melakukan mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik

dan yang pernah mengikuti dan mendapatkan sosialisasi secara langsung maupun

secara tidak langsung.

Oleh karena itu pengambilan sampel dapat mewakili sebuah populasi.

Menurut Bungin (2010:102) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk teknik pengambilan sampel dengan

menggunakan rumus Slovin dengan taraf kepercayaan sampel terhadap populasi

sebesar 90% atau taraf kesalahan 10% dengan formulasi sebagai berikut:=
Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Persentase ketidaktelitian (tingkat kesalahan yang tidak diiginkan

sebanyak 10%)



27

Berdasarkan rumus diatas dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

= 1 +
= 12501 + 1250(0.1)
= 125013,5= 92,59= 93

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan metode sampling accidental. Menurut Hamidi (2007:138) cara

memperoleh ukuran sampel dari mereka yang telah memenuhi kriteria populasi

yang kebetulan ditemui, atau yang ada di suatu tempat sebagai sumber data.

Sehingga peneliti memilih secara acak sampel yang ingin diteliti dengan

menanyakan terlebih dahulu kemudian memastikan masyarakat layak atau tidak

untuk dijadikan reponden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode angket. Untuk

jenis data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama (sumber

utama), misalnya dari individu atau perseorangan. Dalam penelitian ini metode

pengumpulan data menggunakan metode angket (kuesioner). Metode angket
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merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis oleh

peneliti untuk disampaikan untuk diisi oleh responden. Jadi data primer adalah

data yang didapat dari jawaban responden.

Teknik angket (kuesioner) dalam penelitian ini digunakan untuk

mendapatkan data tentang seberapa banyak responden yang mengetahui adanya

sosialisasi dan seberapa banyak responden yang memahami serta memutuskan

untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik setelah mendapatkan

sosialisasi. Angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah model tertutup karena

jawaban telah disediakan dan pengukurannya menggunakan skala likert.

Angket diberikan kepada calon responden dan telah dipastikan

masyarakat tersebut tengah melakukan aktifitas mengurus Kartu Tanda Penduduk

Elektronik dan telah mengetahui tentang sosialisasi Program Kartu Tanda

Penduduk Elektronik, kemudian responden dipersilahkan mengisi angket yang

ada.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua

yaitu data dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

mengenai catatan jumlah penduduk yang telah melakukan pembuatan Kartu

Tanda Penduduk dan yang belum melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk,

catatan aktifitas sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Eletronik yang telah dilakukan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta data lain yang mendukung

dalam penelitian ini.
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3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik F

Secara simultan variabel X bersama-sama menggunakan uji statistik F

karena ingin mengetahui apakah ada pengaruh signifikan variabel independen

secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Menentukan tingkat signifikan

yaitu = 5%, derajat kebebasan (df) dengan rumus df1 (N1)=k-1, df2 (N2)=n-k,k

adalah konstruk (jumlah variabel X dan Y), sedangkan n adalah jumlah sampel,

untuk menentukan f tabel.

3.6.2 Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat, dan digunakan dalam presentase. Digunakan

sebagai berikut: = 100%
Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

= Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Dalam hubungannya dengan korelasi, maka merupakan kuadrat dari

koefisien korelasi yang berkaitan dengan variabel bebas (X) dan variabel terikat

(Y). interpretasi lain adalah bahwa diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan

yang diterangkan oleh variabel bebas (X) dalam model. Dengan demikian jika

= 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan variabilitas

dalam variabel Y. Jika = 0 akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan

antara variabel (X) dengan variabel (Y).
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3.6.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrument penelitian,

mengikuti apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari

variable yang diteliti secara tepat. Menurut Sugiyono (2015) validitas

merupakan hasil penelitian dimana terdapat kesamaan data yang terumpul

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Valid

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

hendak untuk diukur. Pengujian validitas dan penelitian ini menggunakan

analisis regresi linier sederhana. Contoh rumusnya sebagai berikut:

∑ ∑ ∑( ∑ (∑ ) ) ( ∑ (∑ ) )
Keterangan:

= Koefisien korelasi

X = Skor butir pertanyaan

Y = Total skor

n = Jumlah subyek

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajekan hasil pengukuran

suatu instrument. Menurut Sugiyono (2015) suatu instrument dikatakan

reliable jika instrument tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur

objek yang sama akan menghasilkan hal yang sama. Reabilitas

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan
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pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama.Instrument

dikatakan reliable apabila koefisien reabilitasna mencapai 0,60.

Berdasarkan Nurgiyantoro uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan

formula Alpha Cornbach dengan rumus sebagai berikut:

= [ 1 − ∑ ]
Keterangan :

r = Koefisien reabilitas

k = Jumlah butir pertanyaan

= Varian butir pertanyaan

= Varian skor tes


