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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemadam Kebakaran, kantor 

tersebut berada di Jalan Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir. Penetapan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan penulis 

ingin mengetahui apakah kinerja petugas operasional, penulis juga ingin 

mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh petugas, 

keterbatasan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat terutama 

masalah pencegahan dan penanggulangan. Maka perlu suatu kinerja yang 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Karena sebagai salah satu 

instansi pemerintah yang bertujuan membrikan service yang optimal yang bisa 

dicapai dengan kinerja yang baik. Penelitian ini dilakukan sejak awal 

november 2016 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat survey deskriptif 

dimana setelah data terkumpul maka akan diklasifikasikan sesuai dengan 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dibuat tabel 

frekuensi sederhana dengan menggunakan metode deskriptif analisa, yaitu 

menganalisa masalah-masalah yang mempunyai hubungan yang satu dengan 

yang lain dan sekaligus menggambarkannya. 
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3.3 Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh 

seorang peneliti didalam penelitiannya. Populasi bisa berwujud air, udara, 

desa, sistem, dokumen, arau tentu saja manusia. (prasetya, 2004:72-73) 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari julah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Jika jumlah sampel sama dengan populasi, maka penelitian itu 

disebut sensus. Tetapi, sering kali terjadi jumlah sampel yang diambi lebih 

sedikit daripada jumlah populasinya.( prasetya, 2004:73). Untuk lebih 

jelasnya bisa kita lihat pada tabel III.1 

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian di Kantor Pemadam Kebakaran 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

 

No Jenis populasi Populasi Sampel  

1 

2 

3 

4 

Kepala Pelaksana BPBD Rohil 

Komandan regu  

Wakil Komandan  

Anggota  

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

9 

Jumlah 12 12 

Sumber: Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan bagan Sinembah 2016 

  Disamping itu peneliti juga melibatkan masyarakat sebagai informen 

dalam penelitian ini. Informasi yang peneliti dapat dari masyarakat adalah untuk 

mengkroscek atau memperdalam informasi yang peneliti peroleh langsung dari 

sampel. 
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3.4 Jenis dan Sumber data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari responden, 

yang mana data tersebut terdiri dari identitas responden berupa jenis kelamin, 

umur, masa kerja, tingkat pendididkan dan pangkat/golongan pegawai serta 

hasil tanggapan responden tentang kinerja pegawai pada kantor Pemadam 

Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari Kantor Pemadam 

Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Yang terdiri 

dari gambaran umum kantor, struktur organisasi, uraian tugas, dan fungsi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan data 

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung kepada responden, guna memperoleh data yang diperlukan untuk 

penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat penjelasan 

langsung dari responden tentang pertanyaan yang diajukan 

2. Quisioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan dan 

selanjutnya disebarkan kepada responden. Penulis menggunakan teknik ini 

agar memudahkan dalam menarik kesimpulan dari objek yangditeliti. 

3. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung bjek penelitian, 

dengan teknik ini penulis dapat mengamati secara langsung keadaan objek 

penelitian mengenai pemasalahan pada penelitian ini. 
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3.6 Teknik Analisis data 

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan, maka penulis    

menggunakan metode deskriptif. Yaitu merupakan suatu cara menganalisa 

data yang telah tersedia pada objek penelitian dan membandingkan dengan 

teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya disajikan dalam 

bentuk tebulasi dan analisis secara kulitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


