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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuantitatif deskriptif 

sederhana. Artinya penulis menganalisis jawaban responden terhadap item 

pertanyaan angket dengan menggunakan angka-angka atau statistik sederhana, 

tidak menggunakan rumusan statistik yang banyak. Untuk menganalisis jawaban 

hasil wawancara dengan para informan, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, artinya penulis menganalisis jawaban mereka dengan menggunakan 

uraian-uraian atau kata-kata guna menggambarkan kendala-kendala yang 

dihadapi Camat dalam mengimplementasikan sebagian wewenang Bupati dalam 

Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Rambah Hilir.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini, yaitu di 13 desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. Rentang waktu kegiatan penelitian ini, yaitu selama 4 

bulan, dimulai pada Bulan Desember 2016 sampai Maret 2017 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1.  Populasi Penelitian 

Populasi merupakan subjek dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono 

(2012:117) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 
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penelitian ini terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu: (1) pegawai pemerintah 

kecamatan dan kabupaten; (2) para kepala desa; dan (3) warga masyarakat 

yang memiliki usaha dagang barang harian, rumah makan/restoran, toko 

obat dan pengecer pestisida.  Populasi penelitian ini dapat diilustrasikan 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel III.1  Populasi Penelitian 

Subjek No Populasi Jumlah 

Pegawai Kecamatan 

dan Kabupaten 

1 Camat 1 

2 Sekretaris Camat (Sekcam) 1 

3 Kasi Bag. Perencanaan dan 

Pembangunan 
1 

4 Seksi Tata Pemerintahan 

Kecamatan 
4 

5 

Tim Monitoring dan Evaluasi 

pendelegasian Wewenang 

Bupati (Asisten Administrasi 

Pemerintahan dan Kesra pada 

kantor Bupati) 

2 

Para Kepala Desa 6 
13 Kepala Desa dalam 

Kecamatan Rambah Hilir 
13 

Warga Masyarakat 
(Pengusaha dagang 

barang harian, rumah 

makan/restoran, toko 

obat dan pengecer 

pestisida)  

7 

Pengusaha dagang barang 

harian 
125 

Pengusaha rumah 

makan/restoran 
32 

Pengusaha toko obat 21 

Pengusaha pengecer pestisida 24 

Jumlah 224 

      Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, November 2016.  

 

Berdasarkan uraian pada tabel diatas ditemukan bahwa jumlah populasi 

cukup besar, yaitu 224 orang. Oleh sebab itu penulis perlu mengurangi, lalu 

menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. 
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2.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok individu yang dianggap layak untuk diperoleh 

data darinya. Mengingat jumlah populasi penelitian ini cukup banyak, yaitu 224 

orang, maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2012:120) menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih 

tergantung setidak-tidaknya dari: (a) kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu. 

tenaga dan dana; (b) sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek 

karena ini menyangkut banyak sedikitnya data; dan (c) besar kecilnya resiko 

yang ditanggung oleh peneliti. 

Berdasarkan pendapat Arikunto diatas, penulis menetapkan untuk 

mengambil 20 % dari total populasi. Jadi, jumlah sampel penelitian ini dapat 

dikalkulasikan, yaitu; 20 : 100 = 0,2 x 224 = 44, 8 dibulatkan menjadi 45 orang. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jumlah sampel penelitian ini, yaitu 

sebanyak 45 orang. Kepada 45 orang sampel ini nantinya item pertanyaan angket 

yang berisi daftar pertanyaan berkaitan dengan pendelegasian wewenang dengan 

4 indikatornya. Jumlah sampel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel III.2  Sampel Penelitian 

No Subjek Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Camat 1 1 

2 
Sekretaris Camat 

(Sekcam) 
1 1 

3 
Kasi Bag. Perencanaan 

dan Pembangunan 
1 1 

4 
Seksi Tata Pemerintahan 

Kecamatan 
4 1 

5 

Tim Monitoring dan 

Evaluasi pendelegasian 

Wewenang Bupati 

(Asisten Administrasi 

Pemerintahan dan Kesra 

pada kantor Bupati) 

2 1 

6 
13 Kepala Desa dalam 

Kecamatan Rambah Hilir 
13 13 

7 
Pengusaha dagang barang 

harian 
125 11 

8 
Pengusaha rumah 

makan/restoran 
32 6 

9 Pengusaha toko obat 21 5 

10 
Pengusaha pengecer 

pestisida 
24 5 

 Jumlah 224 orang 45 orang 

 Sumber: Data Lapangan, November 2016. 

 

Dari uraian data pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah populasi, 

yaitu 224 orang. Diambil 20 % dari total pupolasi, maka menjadi 45 orang 

dengan spesifikasi 1 orang Camat, 1 orang Sekcam, 1 orang Kasi Bagian 

Perencanaan dan Pembangunan, 1 orang Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, 1 

orang tim monitoring dan evaluasi, 13 orang kepala desa, 11 orang pengusaha 

dagang barang harian, 6 orang pengusaha rumah makan/restoran, 5 orang 

pengusaha toko obat dan 5 orang pengecer pestisida.  
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D. Data yang Diperlukan 

 

Data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian ini terdiri dari dua (2) 

macam, yaitu: (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pendistribusian 

angket/kuesioner yang terdiri dari empat (4) indikator dan hasil 

wawancara dengan sampel penelitian dalam rangka untuk mengetahui 

(a) kejelasan tanggung jawab yang didelegasikan; (b) penyerahan 

wewenang dan batas-batas kebijakan; (c) syarat-syarat pelaporan; dan 

(e) kepastian sub-sub bagian pelaksana menerima tanggung jawab yang 

didelegasikan Bupati kepada Camat dan pegawai kecamatan dalam 

pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Rambah Hilir. Hasil 

olahan data primer ini nantinya akan dijadikan acuan dalam 

menetapkan hasil akhir penelitian untuk menjawab rumusan pertanyaan 

nomor 1. 

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan sampel yang 

mana mereka dijadikan sebagai informan yang akan memberikan 

informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi Camat Rambah Hilir 

dalam mengimpelementasikan wewenang pelaksanaan SIUP (Surat Izin 

Usaha Perdagangan) untuk tempat usaha dagang barang harian, rumah 

makan/restoran, toko obat dan pengecer pestisida yang didelegasikan 
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Bupati kepadanya selama ini. Hasil wawancara akan dianalisis secara 

kualitatif untuk menjwab rumusan pertanyaan nomor 2.  

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis langsung dari lokasi 

penelitian. Data sekunder ini berkaitan dengan segala informasi yang 

berkaitan dengan pendelegasian wewenang, jumlah pegawai 

kecamatan, jumlah desa dalam kecamatan, program kerja kecamatan, 

dokumen/file, dan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, 

termasuk kajian pustaka, yaitu mencari teori-teori yang relevan dengan 

judul penelitian ini. Data sekunder ini adalah data pendukung saja. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini 

terdiri dari: (1) Teknik Observasi; (2) Teknik Angket; dan (3) Teknik Wawancara 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

1.  Teknik Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan guna mendapatkan 

data pendukung sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari angket 

agar data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Dengan demikian data yang diperoleh melalui hasil pengamatan ini 

hanya bersifat data pendukung saja meliputi, lokasi kantor Camat, 

jumlah pegawai kecamatan, struktur organisasi kecamatan, dan 

fenomana-fenomena yang berkaitan dengan indikator penelitian ini. 



54 

 

2. Teknik Angket 

Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan berikut dengan alternatif 

jawaban yang disebarkan kepada sampel penelitian yang terdiri dari 4 

indikator, yaitu: (a) kejelasan tanggung jawab yang didelegasikan; (b) 

penyerahan wewenang dan batas-batas kebijakan; (c) syarat-syarat 

pelaporan; dan (e) kepastian sub-sub bagian pelaksana menerima 

tanggung jawab yang didelegasikan Bupati kepada Camat dan pegawai 

kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah didelegasikan 

Bupati Rokan Hulu kepada Camat Rambah Hilir. Setiap indikator terdiri 

dari 5 item angket. Jadi jumlah keseluruhan pertanyaan angket, yaitu 20 

item. Setiap item tersedia 4 opsi jawaban, yaitu; (1) Sangat Baik (SB) 

dengan bobot skor 4; (2) Baik (B) dengan bobot skor 3; (3) Cukup Baik 

(CB) dengan bobot skor 2; dan (4) Kurang Baik (KB) dengan bobot skor 

1.  

Guna mendapatkan data dari responden penelitian ini, penulis malakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) meminta izin kepada pimpinan untuk 

menyebarkan angket; dan (2) memberikan rentang waktu pengisian angket. 

Untuk mengetahui kriteria pendelegasian sebagian wewenang Bupati Rokan 

Hulu kepada Camat Rambah Hilir itu mengacu pada indikator pendelegasian 

wewenang yang dikemukakan oleh Yukl (2010:156-157) sebagai berikut: 

1.  Tentukan tanggung jawab dengan jelas;  

2.  Serahkan wewenang secara memadai dan tentukan batas-batas 

kebijakan; 
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3.  Tentukan syarat-syarat pelaporannya; dan  

4.  Pastikan sub-bagian pelaksana (bawahan) itu menerima tanggung jawab 

itu. 

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Rokan Hulu kepada Camat 

Rambah Hilir dalam aspek Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) untuk: 

(1) Usaha Dagang Barang Harian; (2) Rumah makan/Restoran; (3) Toko Obat; dan (4) 

Pengecer Pestisida dapat dinyatakan: 

Sangat Baik (SB) : jika 4 indikator diatas dilaksanakan maksimal 

Baik (B) :  jika 3 indikator diatas dilaksanakan maksimal 

Cukup Baik (CB) : jika 2 indikator diatas dilaksanakan maksimal 

Kurang Baik (KB) : jika 1 indikator diatas dilaksanakan maksimal 

 

3.   Teknik Wawancara 

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para 

informan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Camat 

Rambah Hilir berserta jajarannya dalam mengimpelementasikan 

wewenang pelaksanaan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk 

tempat usaha dagang barang harian, rumah makan/restoran, toko obat 

dan pengecer pestisida yang didelegasikan Bupati kepadanya selama ini.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dari sampel penelitian ini, 

selanjutnya penulis mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan masing-

masing indikator kemudian mengalisisnya secara kuantitatif sederhana 
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berdasarkan frekuensi jawaban sampel untuk tiap-tiap item kuesioner. 

Selanjutnya penulis menganalisis data berdasarkan indikator dan menetapkan 

kategorinya berdasarkan skornya. Data dari masing-masing indikator dianalisis 

kembali untuk menentukan skor variabel penelitian dan kategorinya. Penulis 

menampilkan data dan memberikan uraian dan akhirnya membuat kesimpulan 

berdasarkan skor data penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban untuk 

pertanyaan rumusan masalah nomor 1. 

Selanjutnya untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

pegawai Camat Rambah Hilir dalam melaksanakan sebagian wewenang 

Bupati yang didelegasikan kepadanya selama ini, penulis menganalisisnya 

secara kualitatif. Yaitu penulis menampilkan hasil wawancara dengan 

sampel penelitian ini yang dianggap sebagai informan yang memberikan 

informasi tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

wewenang yang didelegasikan Bupati kepada Camat Rambah Hilir tersebut. 

Penulis akhirnya membuat kesimpulan dan kesimpulan ini merupakan 

refleksi dari kendala-kendala yang dihadapi pegawai kantor Camat Rambah 

Hilir dalam melaksanakan wewenang Bupati kepadanya. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban untuk pertanyaan rumusan masalah nomor 2. 

Menurut Mardi dalam Yulianti (2010:40) bahwa “sesuai dengan 

instrumen yang digunakan penulis dalam mendapatkan data dari 

sampel penelitian ini, yaitu kuesioner (angket) yang didistribusikan 

kepadanya, selanjutnya sampel mangisi butir pertanyaan sesuai 

dengan apa yang dilakukan dan dialaminya. Sedangkan skor sampel 

dinilai berdasarkan tiap – tiap indikator penelitian ini, yaitu jumlah 

skor yang diperoleh untuk tiap – tiap item pertanyaan angket dikalikan 

dengan jumlah butir pertanyaan dari tiap – tiap indikator lalu 

dikalikan dengan jumlah sampel”.  
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menetapkan untuk menggunakan 

Skala Interval dalam menentukan jawaban reponden terhadap terhadap: (1) Item 

Angket; dan (2) Indikator Angket dengan uraian sebagai berikut: 

 

1. Skor dan Kategori per Item Angket 

Untuk menetapkan skor dan kategori per item angket, menentukan skor 

tertinggi, yaitu; jumlah pertanyaan angket dikali skor tertinggi, lalu dikali 

jumlah sampel atau 1 x 4 x 45 = 180. Sedangkan menentukan skor 

terendah, yaitu; jumlah pertanyaan angket dikali skor terendah, lalu dikali 

jumlah sampel atau 1 x 1 x 45 = 45. Jadi skor tertinggi adalah 180 dan skor 

terendah adalah 45 dengan interval kelasnya adalah 33. Jadi, setiap item 

pertanyaan angket dapat dinyatakan: 

Sangat Baik (SB) : jika total skor jawaban sampel antara: 147 – 180   

Baik (B) :  jika total skor jawaban sampel antara: 113 – 146  

Cukup Baik (CB) : jika total skor jawaban sampel antara: 79 – 112  

Kurang Baik (KB) : jika total skor jawaban sampel antara: 45 – 78  

 

2. Skor dan Kategori per Indikator Angket 

Untuk menetapkan skor dan kategori per indikator angket, menentukan skor 

tertinggi, yaitu; jumlah pertanyaan per indikator angket dikali skor tertinggi, 

lalu dikali jumlah sampel atau 5 x 4 x 45 = 900. Sedangkan menentukan 

skor terendah, yaitu; jumlah pertanyaan per indikator angket dikali skor 

terendah, lalu dikali jumlah sampel atau 5 x 1 x 45 = 225. Jadi skor 
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tertinggi adalah 900 dan skor terendah adalah 225 dengan interval kelasnya 

adalah 168. Jadi, setiap indikator angket dapat dinyatakan: 

Sangat Baik (SB) : jika total skor jawaban sampel antara: 732 – 900   

Baik (B) :  jika total skor jawaban sampel antara: 563 – 731  

Cukup Baik (CB) : jika total skor jawaban sampel antara: 394 – 562  

Kurang Baik (KB) : jika total skor jawaban sampel antara: 225 – 393  

 

3.  Skor dan Kategori Variabel Penelitian 

Untuk menetapkan skor dan kategori variabel penelitian, menentukan skor 

tertinggi, yaitu; jumlah pertanyaan angket dalam variabel penelitian dikali 

skor tertinggi, lalu dikali jumlah sampel atau 20 x 4 x 45 = 3600. 

Sedangkan menentukan skor terendah, yaitu; jumlah pertanyaan variabel 

penelitian dikali skor terendah, lalu dikali jumlah sampel atau 20 x 1 x 45 = 

900. Jadi skor tertinggi adalah 3600 dan skor terendah adalah 900 dengan 

interval kelasnya adalah 674. Jadi, variabel pendelegasian sebagian 

wewenang Bupati Rokan Hulu kepada Camat Rambah Hilir dapat 

dinyatakan: 

Sangat Baik (SB) : jika total skor jawaban sampel antara: 2925 – 3600   

Baik (B) :  jika total skor jawaban sampel antara: 2250 – 2924  

Cukup Baik (CB) : jika total skor jawaban sampel antara: 1575 – 2249  

Kurang Baik (KB) : jika total skor jawaban sampel antara: 900 – 1574  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menetapkan indikator, lalu dimensi 

dan selanjutnya teknik penilaian angket yang berkaitan dengan pendelegasian 
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sebagian wewenang Bupati Rokan Hulu kepada Camat Rambah Hilir dalam 

aspek Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) untuk: (1) Usaha Dagang 

Barang Harian; (2) Rumah makan/Restoran; (3) Toko Obat; dan (4) Pengecer Pestisida, 

sebagai berikut: 

 

Tabel III.3 Variabel Operasional Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati 

Rokan Hulu kepada Camat Rambah Hilir dalam aspek Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

 

Variabel Indikator Dimensi Teknik 

Analisis 

Pendelegasian 

Sebagian 

Wewenang Bupati 

Kepada Camat 

dalam Surat Izin 

Tempat Usaha 

Perdagangan (SIUP) 

di Kecamatan 

Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

 
(Yukl, 2010:156-157) 

1. Kejelasan 

tanggung 

jawab 

 

 
 

 
 

2. Penyerahan 

wewenang dan 

batas-batas 

kebijakan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syarat-syarat 

pelaporan 

 

 

 

 

 

 

1. Kejelasan prosedur 

administrasi 

2. Kejelasan jenis izin usaha 

3. Kejelasan waktu pemberian 

izin 

4. Kejelasan biaya 

administrasi 

5. Kejelasan waktu pendataan 

dan pelaporan Camat 

kepada Bupati 

 

 

1. Penyerahan wewenang 

dengan kelengkapan 

administrasi  

2. Penyerahan wewenang 

dengan ketersediaan biaya 

operasional dari kabupeten 

3.  Penyerahan wewenang 

diiringi dengan informasi 

tentang batas waktu akhir 

pelaksanaan 

4. Penyerahan wewenang 

diiringi dengan batas akhir 

pelaporan  

5. Penyerahan wewenang 

dalam pemungutan biaya 

pada masyarakat  

 

 

1. Penentuan syarat bagi tim 

yang ditetapkan membuat 

laporan 

2.  Penentuan syarat 

administrasi saat pelaporan 

3.  Penentuan batas waktu 

akhir pelaporan 

4.  Penentuan prosedur 

birokrasi pelaporan  

Skala 

Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skala 

Interval 
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4. Kepastian sub-

sub bagian 

pelaksana 

menerima 

tanggung 

jawab 

5.  Penentuan bentuk atau 

jenis pelaporan 

 

1. Kepastian kesediaan camat 

dan pegawainya menerima 

pelimpahan wewenang 

2.  Kepastian bahwa Camat 

memahami tata cara 

pelaksanaan wewenang 

3. Kepastian waktu 

pelaksanaan oleh Camat 

dan jajarannya 

4.  Kepastian jumlah biaya 

administrasi untuk 

perizinan 

5.  Kepastian waktu pelaporan 

oleh Camat dan jajarannya  

 

 

 

Skala 

Interval 

Jumlah 20 Item  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


