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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Koto Kampar Hulu, Kabupaten 

Kampar pada tanggal 27 Oktober sampai 20 Januari tahun 2018. Alasannya penelitian 

ini dilakukan di Kantor Camat Koto Kampar Hulu karena wilayah di Kecamatan ini 

merupakan daerah yang cukup pesat perkembangannya di Kabupaten Kampar yang 

mana lokasi terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian karena Pegawai 

Camat Koto Kampar Hulu tidak mengutamakan kepentingan Negara ataupun 

kepemerintahan agar berjalan dengan baik. Mereka lebih mementingkan kepentingan 

sendiri, karena pada saat jam kerja masih banyak terlihat pegawai yang berada di 

kantin atau di luar kantor. Sehingga masyarakat begitu lama menunggu untuk 

pengurusan di Kecamatan Cerenti tersebut. Oleh karena itu di Kantor Camat Koto 

Kampar Hulu ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis  

Jenias penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif 

secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian bahwa penelitian kualitatif 

adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup 

kesehariannya. 
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b. Sumber Data 

a. Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga 

dengan cara menyebarkan Quisioner dan wawancara langsung kepada 

responden yang terpilih. 

b. Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga tidak 

secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor 

tempat penelitian ini, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-

undangan, dan buku-buku yang relevan serta literatur lainnya. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya 

jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini.  

2. Kuisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk 

diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.  

3. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungan dengan 

penelitian ini. 
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4. Dokumentasi, yaitu suatu teknik penggumpulan data yang di lakukan 

dengan cara menggadakan pencatatan atau penggambilan dokumentasi yang 

berhubungan dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis, teknik ini di 

gunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan lokasi Penelitian. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek yang 

menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 : 90). 

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 

pegawai di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 19 orang dan seorang Camat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut : 

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

No Jabatan Populasi Sampel 

1 Camat Koto Kampar Hulu 1 orang  1 orang  

2 Pegawai Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu 19 orang 19 orang 

Jumlah  20 orang 20 orang 

Sumber: Olahan Data  2017 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini tergolong kedalam deskriptif kualitatif yaitu, mengambarkan atau 

memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian 

diuaraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuaraikan sesuai dengan identitas 
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responden masing-masing serta indikator variable dan data-data tersebut dianalisis 

untuk memperoleh kesimpulan (Hartono, 2011:98) 

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka 

penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator 

penelitian dengan skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap dan 

pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut variabel 

penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Implementasi Pelaksanaan 

Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

Dengan skala likert, maka variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2007:107). 

Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari segi positif sampai sangat negatif, atau dari baiak sampai kurang baik, 

yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam penelitian ini, maka 

jawaban dari responden dalam kuisioner diberi skor: 

No  Kategori Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Kemudian untuk menganalisa masing-masing indikator variabel penelitian 

terlebih dahulu harus ketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula; 
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Dari formulasi di atas, dapat diketahui dari 5 sub indikator yaitu; 

Skor Tertinggi  : 2 x 19 x 5 = 190 

Skor Terendah  : 2 x 19 x 1 = 38 

Interval  : 190-38 = 30 

                               5 

Dari hasil diatas untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator 

variabel Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat sebagai berkut; 

1. Komunikasi,untuk pengukuranya dengan 2 sub indikator yang dinilai dari 

19 responden dengan skor tertinggi 190 dan skor terendah 38 dengan 

interval 30 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada    

pada interval 190-160 

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 159-129 

Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 128-98 

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 97-67 

Skor Tertinggi : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Tertinggi 

Skor Terendah : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Terendah 

 

Interval  : Skor Tertinggi-Skor Terendah 

       Skala  
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Tidak  Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 66-36 

2. Sumberdaya, untuk pengukuranya dengan 2 sub indikator yang dinilai dari 

19 responden dengan skor tertinggi 190  dan skor terendah 38 dengan 

interval 86 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada    

pada interval 190-160 

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 159-129 

Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 128-98 

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 97-67 

3. Disposisi, untuk pengukuranya dengan 2 sub indikator yang dinilai dari 19 

responden dengan skor tertinggi 190 dan skor terendah 38 dengan interval 

30 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada    

pada interval 190-160 

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 159-129 
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Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 128-98 

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 97-67 

4. Struktur Birokrasi, untuk pengukuranya dengan 2sub indikator yang dinilai 

dari 19 responden dengan skor tertinggi 190 dan skor terendah 38 dengan 

interval 30 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada    

pada interval 190-160 

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 159-129 

Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 128-98 

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 97-67 

Kemudian untuk menganalisa Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai 

di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terlebih dahulu harus 

ketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula; 

 

 

  

Skor Tertinggi : Jumlah Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Tertinggi 

Skor Terendah : Jumlah Indikator x Jumlah Resposden x Nilai Terendah 

Interval  : Skor rata-rata Tertinggi-Skor Rata-rata Terendah 

                      Skala  
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Dari formulasi di atas, dapat diketahui indikator yaitu; 

Skor Rata-rata Tertinggi  : 4 x  19 x 5 = 380 

Skor Rata-rata Terendah  : 4 x 19 x 1 = 76 

Interval    : 380-76    = 61 

                                                    5 

 

Dari hasil diatas maka untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan 

responden terhadap Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi secara 

keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap sub 

indikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variabel penelitian  

Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat sebagai berkut; 

Sangat Baik : apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari kuisioner 

berada    pada interval 319-380 

Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 257-318. 

Cukup Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 195-256 

Kurang Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 133-194 

Tidak  Baik : apabila skor skor yang diperoleh dari kuisioner berada pada 

interval 71-132 


