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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi di Desa Cikidang karena 70% 

masyarakat Desa Cikidang bekerja sebagai petani yang berusia tua diatas 30 

tahun. Penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian lapangan 

dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai selesai.  

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

Menurut Ibrahim (1996) Sampel adalah anggota populasi yang dianggap 

dapat mewakili sedangkan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. 

Berdasarkan survei, jumlah populasi di Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka sebanyak 940 orang dengan kriteria umur 15-30 tahun. 

Jumlah laki-laki 468 orang dan jumlah perempuan 472 orang. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling. Simple 

random sampling  digunakan untuk mengambil sampel secara acak sederhana di 

perlukan kerangka sampling (sampling frame) yaitu sebuah daftar lengkap semua 

unsur populasi Ibrahim (1996). Rumus  yang digunakan yaitu Taro Yamane atau 

Slovin sebagai berikut: 

  
 

     
 

n    = jumlah sampel  N    = jumlah populasi  
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d2 = presisi (tingkat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir (diinginkan) yaitu 

sebesar ditetapkan 10%.  

Berdasarkan rumus tersebut (dengan jumlah populasi sebanyak 940 pemuda desa 

umur 15-30 tahun), maka jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini adalah 99,89 yang dibulatkan menjadi 100 responden.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini yang dikumpulkan yaitu data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, baik 

dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti Sugiarto (2003).  

 Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak-pihak 

lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram Sugiyono (2018). Sumber data yaitu 

sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Peneliti menggunakan 

kuesioner atau wawancara didalam  pengumpulan datanya maka, sumber data itu 

dari responden yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti yaitu, tertulis 

ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan di dalam 

penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh dari kelurahan dan  pemuda 

responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan 

langsung dilapangan. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Angket   

 Angket ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

2. Wawancara  

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan panduan kuesioner 

penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan, 

maka proses selanjutnya yaitu adalah menganalisis data. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan persepsi dan 

minat pemuda desa terhadap pekerjaan di sektor pertanian Desa Cikidang 

Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka menggunakan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. 

Jawaban responden pada kuisioner yang kemudian dianalisis dengan metode 

skoring. Cara yang digunakan dalam menyusun data berpedoman pada skala 

likert (masing-masing indikator penilaian dari pemuda), dimana skor 



23 

responden dijumlahkan (total skor) yang kemudian di rata-rata dengan 

menggunakan rumus rentang skala sebagai berikut : 

Rentang  Skala = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Banyak Skala 

Kriteria untuk setiap tanggapan masing-masing kategori 1= Sangat tidak setuju, 

2= tidak setuju, 3 = Ragu-ragu , 4= setuju, 5= sangat setuju. Jadi, interval dari 

kriteria persepsi dan minat pemuda adalah : 

1,00 – 1,79 = Sangat Rendah 

1,80 – 2,59 = Rendah 

2,60 – 3,39 = Sedang 

3,40 – 4,19 = Tinggi 

4,20 – 5,00 = Sangat Tinggi 

2. Untuk menjawab tujuan yang kedua yaitu data-data tersebut dipindahkan ke

dalam Microsoft Excel 2010 yang telah disiapkan. Data-data tersebut diolah 

menggunakan SPSS 21.0 for windows diolah kemudian diuji menggunakan 

korelasi Rank Spearman. Korelasi Rank Spearman merupakan alat uji 

statistik yang digunakan untukmenguji hipotesis asosiatif dan variabel data 

salah satunya ordinal (ranking) 

Rumus Rank Spearman: 

  ∑  

Keterangan : 

 = perbedaan antar kedua ranking 


