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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu untuk memberi uraian 

mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan 

tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) 

berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan 

menggunakan analisa kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan 

menghimpun fakta-fakta yang ada pada peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Atlet Pelajar. Survey 

dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel yang mewakili 

seluruh populasi. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian, disebabkan bahwa 

menurut penulis belum maksimal pembinaan olahraga pendidikan, sehingga 

banyak atlet pelajar yang berpotensi di daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak 

dapat mencapai prestasi olahraga. Padahal Kabupaten Kuantan Singingi telah 
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memiliki sarana dan prasarana olahraga yang mendukung seperti Sport Center, 

Danau Kebun Nopi untuk olahraga dayung. 

 
C. Populasi dan Sampel 

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Pegawai 

Seksi Keolahragaan, dan Pembina dan Atlet pelajar yang dibina yang menjadi 

populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel III.I Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 
No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 

2 

3 

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 

Pegawai Seksi Keolahragaan  

Pembina dan Atlet Pelajar: 

- Cabang Olahraga Sepakbola 

- Cabang Olahraga Atletik 

- Cabang Olahraga Tenis Meja 

- Cabang Olahraga Tenis Lapangan 

- Cabang Olahraga Basket 

- Cabang Olahraga Pencak Silat 

- Cabang Olahraga Voly  

- Cabang Olahraga Sepaktakraw 

- Cabang Olahraga Bulutangkis 

1 orang 

7 orang 

 

20 orang 

18 orang 

9 orang 

9 orang 

22 orang 

16 orang 

22 orang 

17 orang 

6 orang 

1 orang 

7 orang 

 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

100% 

100% 

 

10% 

11% 

22% 

22% 

9% 

12% 

9% 

13% 

33% 

Jumlah 146 orang 26 orang 56,38% 

Sumber Data : Olahan Penelitian, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Adapun teknik penarikan sampel yang dipergunakan untuk Kepala Bidang 

Pemuda dan Olahraga, Pegawai Seksi Keolahragaan melalui teknik sensus. 

Sementara untuk pembina dan atlet pelajar yang berasal dari masing-masing 

cabang olahraga penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Penarikan sampel ini dilakukan guna memperoleh hasil yang objektif sesuai 

dengan permasalahan penelitian ini. Sementara Kepala Seksi Keolahragaan 

dijadikan key informan dalam penelitian ini 

 
E. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

dalam hal ini adalah hasil penyebaran angket dan hasil wawancara yang dilakukan 

yang bertolak dari tujuan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-

keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi: 

1. Keadaan geografis Kabupaten Kuantan Singingi 

2. Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

3. Dokumen yang mendukung 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 

studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan cara: 
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a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan 

langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan melihat 

bentuk program pembinaan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada atlet pelajar. 

b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden 

yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara 

dilaksanakan langsung dengan Kepala Seksi Keolahragaan untuk mengetahui 

bentuk-bentuk pembinaan atlet pelajar yang telah dilakukan dan yang 

direncanakan serta target dan realisasi dari harapan pembinaan tersebut. 

c. Kuesioner yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternatif 

jawaban yang ada. Kuesioner diberikan kepada para responden yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui tanggapan atas pembinaan atlet 

pelajar yang diberikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

d. Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengambilan gambar pada saat 

penyebaran angket, wawancara, program pembinaan atau latihan, dan lainnya 

sebagai dokumentasi bukti penelitian yang telah dilaksanakan. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan 

sumber data yang kemudian dianalisa secara deskriptif dan kualitatif yang 
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didukung dengan data kuantitatif, serta ditabulasikan dengan keterangan-

keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Yang 

mana apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data 

kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. (Arikunto, 2006:239). 

 
H. Jadwal Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2018. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian 
 

No Jenis Kegiatan 
Bulan dan Minggu ke 2018 

Juni Juli September Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan dan 
penyusunan UP 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
 

           

2 Seminar UP       x              
3 Revisi UP        x             
4 Revisi Kuisioner         x x x          
5 Rekomendasi Survey             

x 
 
 

       

6 Survey Lapangan            x x x       
7 Analisis data              x x      
8 Penyusunan Laporan 

Hasil Penelitian 
(Skripsi) 

               
x 

 
x 

    

9 Konsultasi Revisi 
Skripsi 

          
 

    x x x    

10 Ujian Konferehensif 
Skripsi 

                  
x 

 
 

 

11 Revisi Skripsi                  x x  
12 Penggandaan Skripsi                    x 

 

 


