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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,

pendekatan ini secara primer menggunakan strategi penelitian survei yang

menggunakan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Penggunaan

pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui ukuran efektivitas program Bina Lingkungan pada

masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Karang Raya. Jenis penelitian yang

digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Penggunaan metode deskriptif

bertujuan untuk menggambarkan efektivitas program Bina Lingkungan

dengan jalan mendeskripsikan variabel efektivitas program Bina Lingkungan,

sedangkan penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan kedudukan

variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan

yang lain mengenai efektivitas program Bina Lingkungan di Kelurahan Kota

Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk

Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pengujian efektivitas program Bina

Lingkungan pada wilayah ini dianggap tepat karena pada masyarakat nelayan

Kelurahan Kota Karang Raya terdapat banyak problematika, khususnya pada
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bidang pendidikan. Masih banyak warga Kelurahan Kota Karang Raya yang

memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu hanya tamatan Sekolah Dasar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kelurahan Kota

Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur. Bersumber dari data

kelurahan Kota Karang Raya, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan di

wilayah tersebut berjumlah 200 orang. Terkait dengan hal tersebut, penentuan

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik

pengambilan sampel ini dengan cara memilih anggota sampel berdasarkan

ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini

adalah rumah tangga nelayan yang memiliki anak usia Sekolah Menengah

Pertama hingga Perguruan Tinggi yang mengikuti program Bina Lingkungan

sebagai responden. Banyaknya sampel yang ditentukan pada penelitian ini

merujuk pada Silaen dan Widiyono (2013) yaitu menggunakan rumus Slovin,

sebagai berikut:

= 1 +
Keterangan:

n : Banyaknya Sampel

N : Banyaknya Populasi

e : Estimasi Kesalahan

Penghitungan Sampel= 2001 + 200 (0,1)
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= 2001 + 200 (0,01)
= 2001 + 2= 67

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang diteliti berjumlah 67

responden.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan keberhasilan suatu program atau organisasi dalam

mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin

besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka

program dan organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Dimensi  dari

efektivitas adalah:

a) Pengetahuan program, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai

program.

b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

c) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d) Pemanfaatan program, yaitu sejauhmana masyarakat memanfaatkan

program.
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e) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana program tepat dengan

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

f) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta

program.

2. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan

dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan

perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

3. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan salah satu program unggulan

Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, dalam bidang pendidikan.

Bina Lingkungan merupakan salah satu dari 3 jalur Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB). Program Bina Lingkungan ditujukan guna

memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang

mampu yang bertempat tinggal dekat dengan lingkungan sekolah negeri

setempat.

E. Definisi Operasional

Operasionaliasi konsep dalam penelitian ini disusun kedalam suatu kerangka

instrumen penelitian yang dikembangkan untuk mendapatkan komponen-

komponen pertanyaan, secara rinci operasionalisasi konsep dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 3. Kerangka Instrumen Penelitian

No Dimensi Indikator Instrumen Skala

1 Pengetahuan
Program

- Pengetahuan masyarakat
tentang program

Kuesioner Nominal

2 Sosialisasi
program

- Frekuensi

- Media

- Metode

Kuesioner Nominal

3 Tujuan
program

- Meningkatkan partisipasi
sekolah pada masyarakat

- Mengurangi angka putus
sekolah

- Menghilangkan
diskriminasi

Kuesioner Nominal

4 Pemanfaatan
Program

- Keterlibatan masyarakat Kuesioner Nominal

5 Ketepat
sasaran
program

- Ditujukan untuk
masyarakat kurang mampu

- Ditujukan untuk anak putus
sekolah

Kuesioner Nominal

6 Pemantauan
program

- Pemantauan pada program Kuesioner Nominal

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dengan

pertanyaan tertutup kepada responden untuk mendapatkan data-data yang

diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan

menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dan dokumentasi sebagai

instrumen pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Prosedur

penelitian dilakukan dengan cara menanyakan setiap butir pertanyaan kepada

responden. Masing-masing pertanyaan kuesioner dibuat secara tertutup

dengan menggunakan pilihan jawaban skala nominal. Data yang didapat dari

kuesioner ditabulasi untuk dianalisis lebih lanjut terutama dalam menjawab

pernyataan penelitian yang telah dirumuskan.
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Pengumpulan data untuk efektivitas program Bina Lingkungan pada

masyarakat nelayan dianalisis menurut persepsi responden meliputi aspek-

aspek pengetahuan program, sosialisasi program, tujuan program,

pemanfaatan program, ketepatan sasaran program dan pemantauan program.

Dengan demikian, ada enam aspek yang akan dianalisis untuk mengetahui

efektivitas pelaksanaan program Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan

Kelurahan Kota Karang Raya. Sementara dokumentasi terkait penelitian

didapat dari dokumen milik Kantor Kelurahan Kota Karang Raya dan studi

kepustakaan merupakan sumber lain yang mendukung kelengkapan data

penelitian.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kota Karang Raya tepatnya di Lingkungan

1 RT 007 dan RT 008, dan juga di Lingkungan 2 RT 004 dan RT 007.

Wilayah tersebut dijadikan tempat penelitian dikarenakan wilayah itu

merupakan bagian pesisir kelurahan Kota Karang Raya yang kebanyakan dari

warga bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini sesuai dengan

karakteristik responden penelitian, yaitu warga yang bermatapencaharian

seagai nelayan dan memiliki anak yang mengikuti program Bina Lingkungan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tepatnya tanggal 21 sampai

dengan bulan Februari tanggal 24. Penelitian cukup terhambat dikarenakan

jumlah responden penelitian pada wilayah Kota Karang Raya hanya 34 orang,

sehingga jumlah responden yang diharapkan tidak mencukupi jumlah sampel

penelitian, yaitu 67 orang responden. Sehingga pada akhirnya, cakupan

wilayah penelitian diperluas pada Kelurahan Kota Karang, Kota Karang

sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan kelurahan Kota Karang Raya,
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namun sejak September 2012 Kota Karang menjadi wilayah tersendiri. Pada

wilayah Kota Karang didapati jumlah responden sebanyak 33 orang sehingga

jumlah responden tercukupi, yaitu 67 orang responden.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka tahap selanjutnya

adalah pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari lapangan, jawaban

didalam kuesioner harus diperiksa kembali melalui proses editing.

2. Koding

Mengelompokkan jawaban-jawaban dari responden menurut jenisnya.

Klasifikasi dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban

kedalam kode-kode tertentu dan lazimnya dalam bentuk angka.

3. Tabulasi

Proses penyusunan data kedalam tabel. Data dikelompokkan secara

ringkas dan sistematis sehingga data  dapat dibaca dengan mudah dan

maknanya mudah dipahami.

4. Analisis Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subagyo (2000), untuk menganalisis

efektivitas Program Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan Kelurahan

Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar
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Lampung, dipergunakan metode statistik sederhana (Budiani, 2009: 52),

yaitu:

Efektivitas Program = X 100 ...................(1)

Keterangan:
Realisasi : Pencapaian 6 dimensi efektivitas pada responden

penelitian.
Target : Jumlah seluruh responden penelitian efektivitas program

Bina Lingkungan di Kelurahan Kota Karang Raya.

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar Litbang Depdagri (1991).

Nantinya, analisis terhadap keenam aspek efektivitas program Bina

Lingkungan pada masyarakat nelayan menggunakan teknik persentase,

kemudian interpretasi hasil persentase mengacu kepada tabel yang

dikembangkan oleh Litbang Depdagri pada tabel 4.

Tabel 4. Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas Tingkat Capaian
Dibawah 40
40 – 59,99
60 – 79,99
Di atas 80

Sangat tidak efektif
Tidak efektif
Cukup efektif
Sangat efektif

Sumber: Budiani, 2009:52

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyajikan analisis faktor dengan menguji

seluruh indikator pada keenam variabel efektivitas program Bina

Lingkungan. Analisis faktor dimungkinkan pengaplikasiannya pada

penelitian yang berskala nominal, Ho (2006) mengungkapkan, the

variables should be measured at least at the ordinal level, although two-

category nominal variables (coded 1-2) can be used. If all variables are

nominal variables, then specialized forms of factor analysis, such as
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Boolean factor analysis are more appropriate (hlm. 204). Analisis faktor

pada penelitian berupa nominal maka salah satu alternatifnya adalah

dengan menggunakan variabel Boolean, yaitu dengan memberi kode 1

untuk pilihan tidak dan 2 untuk pilihan ya.

Penggunaan analisis faktor bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang berkontribusi terhadap efektivitas program Bina Lingkungan.

Melalui analisis faktor, diperoleh faktor yang paling dominan terhadap

efektivitas program Bina Lingkungan di Kelurahan Kota Karang Raya,

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.


