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BABA III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

       3.1.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bagian Tata Usaha Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi  Riau. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena dilokasi 

penelitian perna melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilokasih tersebut dan 

dekat dengan temppat tinggal peneliti sehinggah akan lebih mempermudahkan 

biaya dan waktu penelitian. 

      3.1.2  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selama lebih kurang 3 bulan yaitu pada 

bulan Oktober s/d Desember 2016. 

3.2  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

     3.2.1  Jenis Data Penelitian 

 Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif deskriftif, yakni data berupa 

kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara,catatan lapangan,dan 

dokumen-dokumen lainnya. 
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     3.2.2  Sumber data penelitian  

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kegiatan 

penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data – data 

yang lengkap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

laporan, dokumentasi, informasi yang sudah dipublikasikan, peraturan 

perundang – undangan, dan studi perpustakaan. 

3.3  Metode  Pengumpulkan Data 

Adapun teknik pengumpula data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara yaitu melakukan dialog untuk memperoleh data secara 

langsung dari responden 

2. Obsevasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke instansi terkait 

untuk mendapatkan data yang faktual yang dapat menunjang penelitian ini. 

3. Studi Dokumentasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data 

yang diperlukan dengan mempelajari dokument-dokument yang ada. 

4. Angket / Kuesioner yaitu membuat daftar pernyataan tertulis yang disusun 

secara sistimatis yang diberikan kepada responden. 
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 3.4  Populasi dan Sampel 

        3.4.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakter terentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono. 2013:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berjumlah 179 orang. 

3.4.2  Sampel 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimmiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelti tidak mungkin memepelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajri dari sample itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul 

refresentatif (mewakili) sebanyak 64 orang. 
 

Melihat populasi penelitian tidak terlalu banyak, dimana yang menjadi 

responden dari pegawai Kantor kementerian Agama Provinsi Riau seperti yg di 

tulis di dibawah, maka digunakanlah teknik sampling jenuh atau sensus.Untuk itu 

dilakukan teknik penarikan sampel dengan rumus slovin. 

n =  
 

     2 

Keterangan : 

n : Ukuran Sampel 
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N : Ukuran Populasi 

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populas (Husein, 

2004 : 107) ). 

Jadi, n  = 
2(0.1) 179 + 1

179
 

  = 
90,95

179

 

 

  = 98,89
 

  = 64 

Tabel 3.1  Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Jenis Populasi Populasi Sampel 

1 Kepala Bagian Tata Usaha 1 1 

2 Kasubag Umum 1 1 

3 Kasubag Perencanaan Keuangan 1 1 

4 Kasubag Unit Pelayanan 

kepegawaian Organisasi dan 

Tata laksana 

1 1 

5 Kasubag Hubungan Masyarakat 1 1 

6 Kasubag Hukum dan kerukunan 

Umat Beragama 

1 1 

7 Pegawai Negeri Sipil 173 58 

 Jumlah 179 64 

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan, 2016 
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3.5  Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang mana 

mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan 

argumentasi – argumentasi penjelasan secara kualitatif. Penelitian kualitatif 

memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. 

 

 


