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BAB III. 

METODE PENELITIAN. 

 

3. 1 Pendekatan.dan Jenis.Penelitian 

Jenis penelitian yang, digunakan yaitu jenis penelitian.deskriftif bertujuan 

menjelaskan situasi serta kondisi tingkat pengetahuan dengan sikap masyarakat 

tentang konservasi penyu di Pantai Cemara Kelurahan Pakis, Kabupaten 

Banyuwangi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif 

korelasional yaitu mencari hubungan antara dua variabel X yaitu pengetahuan 

dengan Y yaitu sikap tentang konservasi penyu. Penelitian deskriftif berupa data 

kuantitatif didapatkan dari menyebar angket kepada respoden masyarakat umum di 

konsevarsi penyu Pantai Cemara Kelurahan Pakis Kabupaten Banyuwangi. 

3. 2 Lokasi.dan Waktu Penelitian. 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, 

Kabupaten.Banyuwangi dan dilaksanakan pada Juli 2018 

3. 3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pakis RT 1 dan 

2, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. 

3.3.2 Teknik.Sampling 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Purposive. Sampling. Purposive. Sampling bertujuan mengambil sample dengan 

maksud tertentu. 
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3.3.3 Sampel 

Menurut (Kurniarum et al., 2015), untuk menentukan jumlah sampel yang 

dapat dijadikan responden bisa dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai 

berikut 

      n = 
𝑁.

𝑁 (𝑑)2+1
 

n : Jumlah.sampel yang dicari. 

N : Jumlah,populasi 

d : NilaiKpresisi (ditentukan dalam contoh ini sebesar 90% atau 𝛼 = 0,1 

Berdasarkan rumusNdiatas maka dapat diperoleh sampel: 

 

               n = 
149

149(0,1)2+1
=

149

2,49
= 59, 83 

 

Dengan demikian, maka dari jumlah populasi 149 diperoleh ukuran 

sampel sebesar 59, 83 atau 60 sampel penelitian. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabeljyang dapat berpengaruh atau menyebabkannberubahnya niat dari 

variabellterikat. Variabel bebas yaitu pengetahuan 

2. Variabel Terikat 

Variabell yang diduga nilainya akan berubah karena pengaruh dari variabel 

bebas. Variabell terikat yaitu sikap. 
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3. Variabel Interveningg 

Variabell yang secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak 

dapat diamati dan diukur. Variabel ini disebut juga variabel penyela antara variabel 

bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung memiliki 

pengaruh terhadap berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

interveninggyaitu jenjang pendidikan, pekerjaan. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Bebas 

Pengetahuan merupakan informasi yang dapat diperoleh seseorang 

berdasarkan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 

umumnya pengetahuan diperoleh melalui pancaaindra manusia. Pengetahuan 

manusia sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuanntentang 

konservasi penyu diukur melalui kuisioner berupa pertanyaan. 

b. Variabel Terikat 

Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap suatu 

objek. Tindakan seseorang dapat berupa tindakan positif atau negatif. Sikap 

seseorang dapat membantu manusia untuk memahami tingkah laku. Sikap tentang 

konservasi penyu diukur melalui kuisioner berupa pernyataan.  

3. 5 ProsedurrPenelitian 

3.5.1 PersiapannPenelitian 

Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan angket yang dimodifikasi dari 

penelitian yang sudah ada milik Kurniarum (2014). Angket yang digunakan 
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memiliki 20 butir pernyataan tentang pengetahuan konservasi penyu dan 20 butir 

pernyataan tentang sikap terhadap konservasi penyu. Responden akan dibantu 

menjelaskan pertanyaan oleh peneliti dengan metode wawancara  apabila 

mengalami kesulitan. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaituudata primer dan 

sekunder. Dataaprimer dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa angket atau kuisioner. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

yang berkaitan dengan keadaan umum lokasi, kondisi geografis, demografis dan 

data mengenai kegiatan konservasi penyu. Data sekunder dapat diperoleh melalui 

pihak-pihak yang terkait dengan konservasi penyu dan kantor Desa Pakis. 

3.6.2 Instrumen Penelitian (Penelitian untuk Uji Validitas dan Realibilitas 

Instrument) 

Penelitian ini menggunakan instrument wawancara dan  angket terkait dengan 

pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap konservasi penyu. Responden 

dimohon untuk mengisi soal uraian singkat berdasarkan dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Soal yang berupa pernyataan sikap responden diminta untuk memberi 

tanda check list (√) dengan memilih kategori SangattSetuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), SangattTidakkSetuju (STS). Pemberian skor untuk setiap soal berupa 

pernyataan sikap dengan menggunkan skala Likert yaitu untuk pernyataan positif 

SangattSetuju/ Selalu (SS), Setuju/ sering (S), ragu-ragu/ kadang-kadang (RR), 

TidakkSetuju/ HampirtTidakpPernah (TS), dan Sangat TidakkSetuju/ tidak pernah 
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(STS) adalah 5, 4, 3, 2 dan 1 sedangkan untuk pernyataan negatif SangattSetuju/ 

Selalu (SS), Setuju/ sering (S), ragu-ragu/ kadang-kadang (RR), TidakkSetuju/ 

HampirrTidakkPernah (TS), dan SangattTidak Setuju/ tidakkpernah (STS) adalah 

1, 2, 3, 4 dan 5. 

3.7 TeknikkAnalisissData 

Teknikkanalisa data yang digunakan dalam penelitiannmeliputi uji Validitas 

dan Realibilitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji korelasi Pearson Moment 

Product. Uji Validitas dan Realibiltas mengetahui data tersebut valid atau tidak dan 

nyata atau tidak. Uji normalitas untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak 

menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test. Uji korelasi untuk mengetahui 

hubungan antara variabel X yaitu pengetahuan dan Y adalah sikap. Analisa data 

hasil wawancara diolah menjadi kata-kata dan didukung dari referensi yang sesuai.
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