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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian kali ini terhitung selama dua bulan dilakukan mulai bulan 

Desember 2017 sampai bulan Januari 2018 yang dilaksanakan di kawasan Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo. 

3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian efektivitas penggunaan metode 

tampung dan metode apung untuk perhitungan yaitu mata air yang berada di 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo. 

3.3 Peralatan 

Peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan data 

yaitu tally sheet, quisioner, laptop, bolpoin, penggaris, bola tenis meja, meteran, 

stopwatch, bak tampung, trepot, pipa dan camera 

3.4 Metode Pengambilan Data 

Adapun metode yang digunakan untuk melengkapi data efektifitas 

penggunaan metode tampung dan metode apung untuk perhitungan debit mata air 

di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo yaitu : 

1. Menggunakan metode observasi dan dokumentasi terhadap ketiga aspek

kriteria yang dilakukan untuk memperkuat pertimbangan keputusan

sehingga hasilnya bersifat relevan

2. Wawancara dan quisioner terhadap para ahli mengenai pemahaman

efektivitas metode tampung dan metode apung untuk perhitungan debit mata
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air, hasil wawancara ini diharapkan dapat memperkuat keputusan yang 

dibuat agar hasil bersifat relevan 

3. Menggunakan penentuan kriteria adalah hal yang penting dalam kegiatan 

evaluasi karena tanpa adanya kriteria evaluasi maka evaluator akan 

kesulitan dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Tanpa kriteria, 

pertimbangan yang akan diberikan tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, 

penentuan kriteria efektivitas yang akan digunakan dapat memudahkan 

evaluator dalam mempertimbangkan nilai terhadap komponen program yang 

dinilainya. Terdapat tiga kriteria dalam mempertimbangkan nilai untuk 

suatu keputusan yaitu: 

a. Antecendent merupakan suatu aspek penilaian yang dilakukan untuk 

kegiatan selama persiapan-persiapan meliputi pengadaan alat dan 

biaya, metode-metode yang dikatakan efektif apabila: 

 Pengadaan alat yang mudah di dapat dan terjangkau  

 Biaya pengadaan alat yang dibutuhkan tidak terlalu mahal  

b. Implementation merupakan aspek pelaksanaan metode- metode yang 

mencakup metode yang dilaksanakan, pelaksanaan dikatakan efektif 

apabila: 

 Pelaksanaan metode memiliki prestasi kerja yang efisien dan 

cepat untuk pengukuran debit mata air  

 Pengelolaan data mentah menjadi data matang memiliki prestasi 

kerja yang cepat 
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c. Outcome penilaian dilakukan pada akhir pelaksanaan metode 

komponen yang dikatakan efektif apabila: 

 Hasil yang memiliki selisih paling sedikit dari beberapa ulangan 

pengukuran 

3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan 

hal yang penting dalam memperoleh data mentah dari lapang kemudian diolah 

menjadi data matang sehingga menuntun kearah penemuan secara ilmiah berikut 

merupakan teknik analisis data yang dilakukan adalah: 

1. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

dengan menggunakan statistik-statistik univariate. Tujuan dari analisis 

statistik deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran, penyebaran sampel 

dan populasi. 

2. Analisis menggunakan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu 

permasalahan. 

a. Menggunakan pertanyaan positif dengan Skala Likert memiliki format 

skor pada masing-masing pilihan sebagai berikut: 

 Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 Skor 2 Tidak Setuju (TS) 

 Skor 3 Netral (N) 

 Skor 4 Setuju (S) 
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 Skor 5 Sangat Setuju (SS) 

b. Skoring skala Likert dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut 

yaitu dari hasil total yang didapat dikali dengan skala Likert 

penelitian: 

              

  T   = Total jumlah responden yang memilih  

  Pn = Pilihan angka skor Likert 

c. Interpretasi skor perhitungan terlebih dahulu harus diketahui dengan 

melihat skor tertinggi yaitu (y) dan skor terendah yaitu (x): 

  Jumlah skor tertinggi untuk item Sangat Setuju adalah  

            

 Jumlah skor terendah untuk item Sangat Tidak Setuju  

            

d. Rumus index % merupakan rentang jarak dan iterpretasi persen agar 

mengetahui penilaian dengan metode interval persen berikut 

merupakan rumus interval skoring: 

  
   

            
     

   

 
     

   I  = Interval 

Maka interval dalam persen adalah 20 dan jarak dari persen terendah 

adalah 0% hingga tertinggi adalah 100% berikut merupakan skor 

berdasarkan interval: 

 0% - 19,99% = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 20% - 39,99% = Tidak Setuju (TS) 
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 40% - 59,99% = Netral (N) 

 60% - 79,99% = Setuju (S) 

 80% - 100% = Sangat Setuju (SS) 

e. Kategori skor merupakan penyelesaian akhir dari perhitungan skala 

likert yaitu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus: 

              
          

 
       

3.6 Jadwal Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan selama dua bulan yang telah 

direncanakan untuk melengkapi data-data sebagai bahan pendukung dan bukti 

keberhasilan penelitian terjadwal sebagai berikut: 

*terlampir 

 


