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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

metode survei. Menurut Nardi (2003: 17), “Quantitative methods involve writing 

questions for surveys and in-depth interviews, learning to quantify or count 

responses, and statistically (mathematically) analyzing archival, historical, or our 

own data” (Metode kuantitatif melibatkan penulisan pertanyaan untuk survei dan 

wawancara mendalam, belajar untuk menguantifikasi atau menghitung respon, dan 

secara statistik (matematis) menganalisa arsip, catatan historis, atau data kita 

sendiri). 

Metode penelitian survei, menurut Singarimbun & Effendi (1989: 3), adalah 

“penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok”. Sedangkan menurut Arboleda (1981: 

73), “penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden 

untuk memahami beberapa aspek mengenai pengetahuan, sikap, opini, minat, dan 

kebiasaan responden”. Penelitian ini menggunakan survei deskriptif, yang mana 

peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan 

pengujian hipotesa. Oleh karena itu peneliti tidak perlu menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabelnya. 
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3.2 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 

diduga (Singarimbun & Effendi, 1989: 152). Populasi dalam penelitian ini adalah 

donatur YDSF Malang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat 6.543 

donatur, baik yang rutin maupun insidental. Namun jumlah ini mengalami 

perkembangan terus-menerus tiap harinya. 

3.2.2 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penentuan ukuran sampel menurut William G. Cochram dalam 

Sutisnawidjaja (dalam Mahi M. Hikmat, 2011: 68), memperhatikan fungsi biaya 

dan presisi tinggi dengan rumus: 

𝐶( ) =  𝐶 + 𝐶  𝑛 

Mahi M. Hikmat kemudian mengembangkan rumus penentuan ukuran 

sampel tersebut bagi mahasiswa Strata-1 yang mengacu pada batasan waktu berikut 

ini: 

𝑊( ) =  𝑊 + 𝑊  𝑛 

W(p) = waktu penelitian keseluruhan dengan mengacu pada waktu 

penyusunan skripsi, yaitu 1 semester. Dijabarkan ke jumlah jam: 6 

bulan x 24 jam x 7 jam (per hari kerja) 

W0 = waktu baku utuk kegiatan penelitian dari pembuatan proposal 

sampai persiapan sidang. Dijabarkan ke jumlah jam:4 bulan x 24 

jam x 7 jam (per hari kerja) 
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W1 = waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data persatu 

responden, dihitung mulai berangkat, lama perjalanan, dan 

sebagainya. Misalnya 6 jam. 

𝑊( ) =  𝑊 + 𝑊  𝑛 

1008 = 672 + 6𝑛 

6𝑛 = 336 

𝑛 = 56 

Sehingga dapat ditentukan bahwa ukuran sampel pada penelitian ini 

sebanyak 56 sampel. 

Pada penelitian yang bersifat eksploratif atau deskriptif biasanya 

menggunakan teknik penarikan sampel non-probability sampling. Penentuannya 

berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai waktu penelitian yang terbatas, 

sehingga peneliti menggunakan teknik accidental sampling untuk penelitian ini. 

Accidental sampling menurut H. Hadari Nawawi (2005), yaitu mengumpulkan data 

dari unit sampling yang ditemui. Penarikan sampel ini dirancang untuk melihat 

fenomena di masyarakat dengan lebih mudah. Adapun jumlah sampel yang 

diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 57 sampel.  

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini terhitung dilakukan sejak 4 Februari 2018 di kantor pusat 

YDSF Malang yang berlokasi di Jl. Kahuripan No. 12 Malang. 

3.4 Sumber Data 

Terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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a) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui 

subjek penelitian, yaitu melalui hasil penyebaran kuesioner dan wawancara. 

b) Data sekunder merupakan data yang bentuknya sudah tersedia melalui 

sumber-sumber yang lain, seperti jurnal, data organisasi atau perusahaan, dan 

sebagainya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Menurut Daymon dan Holloway (2002), wawancara merupakan 

sebentuk kumpulan data yang bermanfaat, sebab wawancara memungkinkan Anda 

menyelidiki persepsi dan perspektif berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) 

dan publik. Lebih dari sekedar percakapan, wawancara merupakan sebuah 

percakapan yang memiliki tujuan tertentu, sehingga peneliti sendiri yang 

merancang pertanyaan agar memperoleh hasil yang sesuai dengan maksud 

penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, 

sehingga peneliti akan melakukan wawancara dengan bagian Komunikasi Korporat 

dan Layanan Donatur di YDSF Malang mengenai aktivitas-aktivitas yang telah 

dilakukan. Data deskriptif yang diperoleh dari wawancara ini nantinya akan 

digunakan sebagai bahan konfirmator yang diperoleh dari instrumen kuesioner. 

3.5.2 Kuesioner 

Menurut Nardi (2003: 59) kuesioner adalah alat yang lebih efisien untuk 

menyurvei sampel responden yang besar pada waktu yang singkat dibandingkan 

wawancara atau metode lainnya, dan dengan lebih sedikit biaya dibandingkan 
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wawancara atau survei telepon. Pembuatan kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup, untuk memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan data berskala nominal. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini 

nantinya akan digunakan untuk melihat kecenderungan umum pada responden 

mengenai aktivitas YDSF Malang mana yang lebih diketahui. Tiap pertanyaan 

diberikan 3 (tiga) alternatif jawaban yang masing-masingnya diberi skor 3-1. 

3.5.3 Dokumentasi 

Data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh YDSF 

Malang mengenai sejarah, struktur organisasi, profil lengkap yayasan, serta data 

lain yang mendukung penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif karena tujuan penelitian hanya untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan data yang diperoleh, bukan untuk mencari hubungan antarvariabel 

atau perbandingannya. Pada jurnal yang ditulis oleh Ali Muhson dengan judul 

“Teknik Analisis Kuantitatif”, analisis ini bersifat eksplorasi, artinya peneliti hanya 

mencoba mengungkap apa yang terjadi pada subjek penelitiannya.  

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif menggunakan formula 

mean atau rata-rata untuk melihat kecenderungan umum untuk kemudian 

dikelompokkan pada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Adapun penyajian 

datanya akan dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram batang. 


