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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan pada lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu Penelitian dari bulan Januari 2017 sampai 

selesai. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu : 

a Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya 

dari individu seperti : pengumuman panitia seleksi, pengumuman media 

online, hasil wawancara, pengisian kuesinoner, dan lain-lainnya. Data ini 

merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan 

tertentu, sesuai dengan kebutuhan. (Husein Umar, 2004:64) 

b Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, 

misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, 

sehingga lebih informatif untuk digunakan pihak lain. (Husein Umar, 

2004:64) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara 
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mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : wawancara (interview), 

angket (questionnaire), pengamatan (observation) dan dokumentasi. 

a Observasi. 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 

dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) 

dan kesahihannya (validitasnya) (Husaini dan Purnomo, 2011:52). 

b Wawancara (Interview) 

Menurut Sugiyono (2008:157) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. 

c Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:162). 

d Dokumentasi. 

Dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia 

yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan 

foto. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 
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memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi diwaktu silam (Juliansyah Noor, 2011:141). 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

a Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 

2013:148) 

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Panitia 

Seleksi sebanyak 5 orang yang penulis jadikan sebagai key informan, 

Sekretariat Panitia Seleksi berjumlah 17 orang dan peserta JPT Pratama pada 

Pemda Kab.Inhil sebanyak 85 orang. Kemudian ditambah dengan 2 orang 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil, 1 orang 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 sebanyak 8.312 

orang. Sehingga jumlah keseluruhan populasi  adalah 8.422 orang. 

b Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

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

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. (Sugiyono, 2013:149) 
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Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Panitia Seleksi 

sebanyak 2 orang yang penulis jadikan sebagai key informan, 3 orang 

Sekretariat Panitia Seleksi, 10 orang Peserta Seleksi JPTP, 2 orang Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil, dan 1 orang Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian populasi dari Pegawai Negeri Sipil 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 yang berjumlah 

8.312 orang, yang kemudian dijadikan sampel. Untuk menentukan jumlah 

sampel dari Pegawai Negeri Sipil tersebut penulis menggunakan rumus Slovin 

(Husein Umar, 2003: 102) yaitu : 

 

 

 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Konstanta 10% (persen ketidaktelitian karena kesalahan   

pengambilan sampel) 

 

n = 
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n = 99,99 

n = 
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Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Penelitian 

No. 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Subjek Penelitian Populasi Sampel 

1. 
Wawancara 

(Key-Informan)  

Panitia Seleksi 5 2 

Sekretariat Panitia Seleksi  17 3 

2. 
Wawamcara dan 

Dokumentasi 

Peserta JPT Pratama pada 

Pemda Kab.Inhil Tahun 

2015 

85 10 

Anggota DPRD Kab. Inhil 2 2 

Ketua LSM 1 1 

3. 
Kuisioner / 

Angket 

Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemda Kab.Inhil  
8.312 100 

Jumlah 8.422 118 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

 

3.5 Analisa Data 

Dalam menganalisis pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 

2015, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi dapat 

menyajikan data, menganalisis data, dan menginterprestasi data (Cholid 

Narbuko, 2009: 44). 

Menurut Miles dan Huberman dalam Iskandar (2009:138) menyatakan 

bahwa, analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu 

disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Pada saat 

memberikan makna pada data yang dikumpulkan, maka penulis menganalisis 

dan menginterpretasikan data. Karena penelitian bersifat kualitatif, maka 
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analisis data berlangsung mulai dari awal penelitian sampai penelitian berakhir 

yang dituangkan dalam laporan penelitian yang dilakukan secara simultan dan 

terus menerus. Selanjutnya interpretasi atau penafsiran data dilakukan dengan 

mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut : (Iskandar, 2009:139)  

 

Gambar 3.1 Model Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Penelitian Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang 

peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang 

banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara 

atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. 

 

 

KOLEKSI DATA DISPLAY DATA 

KESIMPULAN/ 

VERIFIKASI 

REDUKSI DATA 
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b Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data 

Penyajian data kepada yang telah diperoleh kedalam sejumlah matriks atau 

daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan 

berbentuk teks naratif. Dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh 

peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang 

diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

c Mengambil Kesimpulan / Verifikasi 

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data 

dilapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar 

pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah 

dapat tercapai. Setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012:270) untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif, dilakukan uji kredibilitas data dengan melakukan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan 

mengadakan membercheck. 

a Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan penelitian dengan 

narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi.  

b Meningkatkan Ketekunan 
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Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu yaitu 

triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik ini untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. 

 

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data. 

 

 

 

 

 

 

d Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh 

Wawancara Observasi 

Kuesioner/Dokumen 
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dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan. 

Dalam menghitung angket, penulis menggunakan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunkan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 

kata-kata antara lain : 

a. Sangat Setuju   : 81 - 100 % 

b. Setuju   : 61 - 80% 

c. Ragu-ragu  : 41 - 60% 

d. Tidak Setuju  : 21 – 40% 

e. Sangat Tidak Setuju : 0 – 20% 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

data informasi yang diperoleh ajkan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai 

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel daan 

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
      

    Keteranagan :  P = Persentase 

   F = Frekuensi 

N = Populasi 

 


