
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Kepulauan Meranti  Jl.Dorak. waktu penelitan ini dilaksanakan 

pada bulan januari 2017-maret 2017. Alasan penulis melakukan penelitian di 

kantor Badan Kepegawaian Daerah karena lokasi penelitian merupakan daerah 

asal penulis sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan selama proses penelitian dan juga karena keterbatasan waktu 

penelitian.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menulis 

adalah deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, jadi 

berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisa yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini deskriptif yaitu data akan diteliti atau dijelaskan 

dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman. 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, baik itu data primer 

maupun sekunder, kemudian disusun sedemikian tepat dan selanjutnya akan 

dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi gambaran secara 

umum mengenai variabel yang diteliti dengan disertai uraian dan penjelasan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

Data yang diperoleh langsung responden yang menjadi objek 

penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pembinaan Di 

Kabupaten Kepulauan Meranti berupa penelitian relevan dengan masalah-

masalah yang sudah di rumuskan dalam penelitian. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah di peroleh dari dokumen-dokumen dan laporan 

yang ada kaitanya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang 

berkenaan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Lokasi Penelitian dan; 

2. Keadaan Wilayah dan Penduduk. 

 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90) populasi adalah wilayah generelisasi 

yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti utuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi meliputi seluruh karekteristik yang dimiliki 

oleh obyek.  

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pegawai pada 

badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah  

38 Orang.  
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3.4.2 Sampel 

Sampel adalah dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiono, 2005:90).  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dalam waktu dan sebagainya maka penelitian dapat mengunakan sampel 

yang diambil dari populasi iu. Apa yang dipelajari dati sempel itu, 

kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil harus benar-benar representatif (mewakili) (Sugiono,2005:90). 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel 

Sub Populasi Populasi Sampel 

Kepala Badan 1 1 

Kepala Bidang 8 8 

Pegawai 29 29 

Jumlah 38 38 

Sumber: kantor BKD Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan cara: 

3.5.1 Observasi (pengamatan) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati 

atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan secara langsung dan 

biasanya peneliti adalah sebagai partisipan atau observer dalam 

menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang diteliti 

(Ruslan, 2010: 221) 
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3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk  mengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang 

utoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu 

yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. 

(Keraf, 2004: 182).  

Wawancara ini penulis lakukan dengan pegawai pada Badan 

Kepegawaian Pelatihan Dan Pembinaan yaitu kepala Badan, Sekretariat dan 

Kepala Bidang Pembinaan 

3.5.3 Angket (Kuesioner) 

Angket (Kuesioner) adalah memberikan selembaran pertanyaan 

kepada responden untuk diisi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan 

secara tertulis 

3.5.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara bagi peneliti untuk menggambarkan 

kondisi lapangan yang membantu dalam menambah kejelasan penelitian. 

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data di gunakan teknik deskriftif kualitatif 

yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan 

tunjnangan kinerja Di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Kepulauan. 
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Dengan Menggunakan metode diatas maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 

persentase, disajikam dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P= 
 

 
        

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator 

yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik 

pengukuran sesuai dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2010:171), sebagai 

berikut: 

1. Sangat Baik : 76%-100% 

2. Baik : 56%-75% 

3. Cukup Baik : 40%-55% 

4. Tidak  Baik : 0%-39% 

 

 

 

 

 

 


