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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe peneltian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat 

penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasikannya sehingga 

dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Menurut 

Sugiyono (2013:35)  metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain.  

Sejalan dengan Sugiyono, menurut Iskandar (2008:17) mengemukakan bahwa 

metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti memakai 

pendekatan penelitian kuantitatif dimana penulis akan mendeskripsikan data 

penelitian berdasarkan angka yang diperoleh dari pemerolehan data penelitian.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kampar. Kantor ini merupakan pusat dari penanganan bencana 

daerah, termasuk bencana kebakaran yang terjadi di daerah kabupaten Kampar.  
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pegawai pada kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan UPTB Kabupaten Kampar 

yang bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kampar. Jumlah pegawai pada 

kantor UPTB ini adalah 39 orang pegawai dan peneliti juga melibatkan 5 orang 

masyarakat yang terkena musibah. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel 

NO Jenis Populasi Populasi Sampel 

1 Kepala BPBD 1 1 

2 Kepala UPTB 1 1 

3 Pegawai Staff UPTB 37 37 

4 Masyarakat yang Terkena 

Musibah 

50 5 

 Jumlah 131 44 

 

 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini untuk kepala BPBD, UPTB dan 

pegawai staff UPTB menggunakan metode sensus, yakni mengambil keseluruhan 

populasi menjadi sampel.  Adapun sampel yang diambil dari masyarakat yang terkena 

musibah adalah 10 % dari 50 korban kerbakaran  yaitu 5 orang. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil kuisioner.  

Data ini berupa pertanyaan mengenai evaluasi pelaksanaan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar pada Unit Pelaksana 

Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku seperti 

perundang-undangan serta literature yang berhubungan dengan evaluasi, 

kebijakan  

  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:308) teknik pengumpulan data merupakan  langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah  

mendapatkan data. Teknik pengumpilan data yang biasanya dilakukan untuk survei 

penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :  

1. Kuisioner  

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai 

tujuan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan mengenai pelaksanaan 

fungsi dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuisioner langsung pada responden 

dan menunggu hingga responden mengembalikan lembaran kuisioner kembali 

kepada peneliti dan kemudian akan di analisis sesuai permasalahan penelitian.  
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2. Observasi 

 Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung keadaan kantor.  

3. Wawancara 

 Merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis membuat 

pedoman wawancara terstruktur dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan 

sesuai indikator penelitian.  

4. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan 

permasalahan yang diangkat.  

 

G. Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis 

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif  

terhadap data kuantitatif yaitu mendeskripsikan data melalui angka dari perolehan 

pengumpulan data. Uji hipotesis diperoleh setelah hasil penelitian menujukkan 

apakah hasil penelitian sesuai atau tidak dengan hipotesa penelitian.  
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H. Jadwal Waktu Penelitian 

 

 Berikut ini adalah jadwal penelitian Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemadam 

Kebakaran oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar . 

Tabel 3.2:    Jadwal Waktu Penelitian  

 

 

 

No  Jenis Kegiatan 

Bulan dan Minggu Ke - 

Januari 

2016 

April 

2017 

Desember 

2017 

Jan 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 Persiapan dan penyusunan 

usulan penelitian    X X             

2 Seminar usulan penelitian      X            

3 Riset       X           

4 Penelitian lapangan  
        X        

5 Pengelolahan data dan 

analisis data  
         X X      

6 Konsultasi bimbingan 

skripsi  
            X    

7 Ujian skripsi                X  

8 Revisi dan pengesahan 

skripsi  
               X 

9 Penggandaan serta 

penyerahan skripsi 
               X 


