
41 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

termasuk tipe penelitian survey deskriptif, sebab pengumpulan data dilakukan 

dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan 

bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, penelitian ini juga bertujuan 

memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada, penelitian 

survey deskriptif dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelirtian ini. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini memilih objek penelitian pada Kantor  Unit 

Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya 

indikasi bahwa Kinerja Pegawai Negri Sipil pada Pantor Unit Pelaksana Teknik 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten 

Kampar tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti laporan 

bulanan sekolah-sekolah dilingkungan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten 

Kampar sering terlambat, laporan SPJ kantor dinas juga sering terlambat tiap 

bulannya. Sehingga kegiatan organisasi dalam menjalakan hal-hal yang berkenaan 

dengan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, populasi dalam penelitian 

ini adalah kepala UPTD, Pegawai serta guru sekolah dasar dilingkungan UPTD 

pendidikan dan kebudayaan kecamatan kampar kiri hilir. Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti.Sehubungan populasi tidak begitu besar, maka 

seluruh populasi sub bagian tata usaha sebanyak 4 orang dan kepala UPTD 1 

orang ditetapkan menjadi sampel (total sampling). Dan ditambah guru sekolah 

mulai dari SD, SMP dan SMA sebanyak 314 orang yang didalamnya terdapat 18 

kepala sekolah, 18 wakil kepala sekolah yang ada dilingkungan UPTD pendidikan 

dan kebudayaan kecamatan kampar kiri hilir untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel.III.1 : Daftar Populasi Penelitian Di Kantor Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar. 

 

No Karekteristik Populasi Populasi 

1 

2 

3 

 

Kepala sekolah 

WaKepSek 

Guru 

 

18 Orang 

18 Orang 

278 Orang 

 

Jumlah 314 

 

Untuk menentukan sampel dari populasi penulisis menggunakan rumus 

Slovin (dalam Husein Umar, 2003: 102) yaitu : 

21 Ne

N
n


  

Keterangan: 

n =  jumlah sampel 

N=   jumlah populasi 

e= konstanta 10 % (persen ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel) 
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2%)10(.3141

314


n  

01,0.315

314
  

15,3

314
  

=  99,68 

BerdasarkanrumusSlovindiatas, maka jumlah sampel dalam penelitian 

berjumlah 100 orang dan digenapkan menjadi 100 orang dari 314 di lingkungan 

unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Kampar 

KiriHilirKabupaten Kampar. 

Tabel III.2 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Subjek Penelitian Populasi Sampel persentase 

1.  Kuisoner/Angket 1. Kepala 

sekolah 

2. WaKepSek 

3. Guru 

314 100 100% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016 

 

3.4 Jenis data Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang 

dilakukan dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan 

Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data 

yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang 

berupa data pegawai pada unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan 

kebudayaan kecamatan kampar kiri hilir kabupaten kampar dan struktur 

organisasi unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan 

kecamatan kampar kiri hilir kabupaten kampar. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi data dari responden dengan cara bertanya langsung secara 

bertatap muka atau tidak bertatap muka dengan memanfaatkan sarana 

komunikasi lain seperti internet dan telpon (Bagong dan Sutinah 2010;69) 

Tabel. III.3:  Daftar wawancara dan Sampel Penelitian di Kantor 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten 

Kampar. 
 

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1. 

2. 

3. 

Kepala UPTD P & K 

KaSubagTu 

Staff 

1 orang 

1 orang 

3 orang 

1 orang 

1 orang 

3 orang 

Jumlah 5 orang 5 orang 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2016 

 

b. Kuesioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 
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responden untuk dijawabnya guna mendapatkan informasi yang 

diperlukan (Sugiyono 2010;143). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang 

dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku ilmiah sebagai 

bahan referensi dari beberapa pengerang dan literatur. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai Analisis Kinerja Pegawai Pada Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar 

Kiri Hilir. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai objek ukur untuk menyusun 

item-item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

positif sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian 

data dengan mengklasifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk table dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 
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P =  F    x  100% 

       N 

 

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100%  = Bilangan tetap 

Kemudiana untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Analisa Kinerja 

Pegawai Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto yaitu sebagai berikut: 

Sangat Sesuai  : 81% - 100% 

Sesuai   : 61% - 80% 

Kurang Sesuai  : 41% - 60% 

Tidak Sesuai     : 21% - 40% 

Sangat Tidak Sesuai : 0% - 20% 

 

 

 


