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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan oleh 

penulis bertepat di Kantor Rektorat UIN SUSKA RIAU bertempat di Jalan H.R. 

Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiono (2005:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaa atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, 

atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Suatu 

penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian UIN 

SUSKA RIAU.  

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 

(Prasetyo Irawan, 2004: 84-87), adapun sumber data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian 

(lapangan) melalui penyebaran kuisioner atau angket (membuat daftar 
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pertanyaan), wawancara dan observasi adalah seluruh pegawai BKD yang 

diambil sebagai sampel yang berjumlah 100 orang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terdiri dari : 

1. Buku prosedur baku pelaksanaan kegiatan standar operasional 

prosedur (SOP) 

2. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur. 

Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan sekaligus 

mempermudah dalam menganalisa variabel penelitian serta untuk memperkuat 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi digunakan untuk  penulis mengadakan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi 

lapangan. Hal yang akan di observasi adalah pelaksanaan SIMPEG pada 

Kanto Rektorat UIN SUSKA RIAU.  

2. Wawancara digunakan antara penulis dengan Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Rektorat dengan pegawai selaku sampel dalam penelitian ini. 

Adapun teknik wawancara dilakukan agar data atau informasi dapat 
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diperoleh secara langsung dan mendalam serta dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang diperlukan berdasarkan 

peraturan perusahaan, pengembangan karyawan yang berkaitan dengan 

masalah yang menjadi obyek pengamatan guna melengkapi data yang 

diperlukan. Data yang dikumpulkan penulis : struktur organisasi, dan data 

pegawai.  

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memeberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dimana pemilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Bagian Kepegawwaian UIN Suska 

Riau. Adapun yang menjadi Key Informan dan Informan yang akan memberikan 

keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 

adalah : 
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Tabel 3.1 : Key Informan 

No Uraian Jumlah 

1. Staf Kasubag Ortala Kepegawaian 1 

2. Staf Kepegawian 2 

3. Staf Kepegawian Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2 

4. Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 1 

5. Staf Kepegawaian Fakultas Sosiologi 1 

6. Pegawai PTIPD 1 

Jumlah 8 

 

 

3.5 kriteria Informan Penelitian  

Adapun yang peneliti jadikan sebbagai key Informan adalah Subjek ataupun 

individu, pegawai yang peneliti anggap mampu dan mengetahuipermasalahan ini, 

ciri-cirinya antara lain : 

a. berada di daerah yang diteliti. 

b. Mengetahui kejaddian / permasalahan. 

c. Bisa beragumentasi dengan baik. 

d. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan. 

e. Terlibat langsung dalam permasalahan. 
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3.6 Validasi Data 

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan 

atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan validasi data. 

Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa 

yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data yang 

diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu suatu 

tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan terhadap 

data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan 

dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi sumber 

(data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia 

wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda – beda yang tersedia. 

Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali 

dari beberapa sumber data yang berbeda. 

 

3.7 Metode Analisa data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

Kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam 

Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk 

mengalisis data : 

a. Reduksi Data 
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Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian ”data mentah” yang terjadi dalam catatan – 

catatan lapangan tertulis. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting.Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada pegawai ataupun dosen yang ada di UIN Suska Riau. 

b. Model Data / Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif.Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan 

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta 

yang ada.Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi 

dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan.Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan 

akurat terkait Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di 

Uin Suska Riau.Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan / verifikasiKesimpulan 

Setelah semua data yang berkenaan dengan AnalisisPenanganan Pengemis 

di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor  penyebabnya didapat, serta mengaitkan 

dengan teori, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang 

diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran 
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dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu  

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


