
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini penulis lakukan pada waktu penulis berada pada semester

delapan tahun 2013, yang dilaksanakan selama dua bulan berturut-turut. Pada waktu

yang ditentukan, penulis akan terjun langsung atau survey lokasi yang berguna untuk

mencari data yang penulis butuhkan.

Lokasi penelitian ini penulis laksanakan di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten kepulauan Meranti, yang beralamat dijalan dorak Gang komplek

perkantoran Bupati kepulauan Meranti. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan

pertimbangan penulis untuk mengetahui efektivitas pengawasan pembangunan pada

bidang bina marga dinas Pekerjaan Umum kabupaten kepulauan meranti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu

data primer dan data sekunder,

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, meliputi data atau

informasi tentang realisasi program pembangunan



2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti yang berupa struktur organisasi, pendidikan

pegawai, keadaan pegawai, rincian tugas pokok fungsi, rencana strategis, serta

data-data pendukung lainnya.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus

penelitian. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negri

Sipil, Pegawai Honorer, dan Kepala Dinas yang ada di kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan sampel adalah perwakilan dari seluruh populasi yang ada dalam

penelitian ini, jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 1

(satu) orang, Kepala Bidang 5 (lima) orang, Kepala Sub Bidang 2 (dua) orang,

Kepala Seksi 5 (lima) orang, Pegawai Negri Sipil 22 (dua puluh dua) orang, dan

tenaga kontrak atau tenaga honorer 56 (lima puluh enam) orang. Jadi jumlah seluruh

populasi adalah 91 (Sembilan puluh satu) orang.

Adapun sistem pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan sampel jenuh dengan menggunakan metode sensus, dimana besaran

sampel sama dengan besaran populasi.



Tabel 3.1. Keadaan populasi dan sampel pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti:

No Jenis Populasi Populasi Sampel %

1 Kepala Dinas 1 1 100%

2 Kepala Bidang 5 5 100%

3 Kepala Sub Bidang 2 2 100%

4 Kepala Seksi 5 5 100%

5 PNS 22 22 100%

6 Tenaga Kontrak / Honorer 56 56 100%

Jumlah 91 91 100%

Sumber :RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini seluruh staek holder yang

ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti,  sedangkan sampel

yang diambil adalah seluruh jumlah populasi yang ada, yaitu berjumlah 91 orang atau

100%

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1. Questioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetulis yang disusun secara

sistematis, berkaitan dengan variabel penelitian dan kemudian disebarkan kepada

seluruh sampel terpilih.

2. Observasi Langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung

kepada objek yang menjadi sampel penelitian tersebut, dengan tujuan untuk

mendapatkan data-data yang menduikung.

3. Wawancara, yaitu metode Tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh

peneliti kepada subjek yang di teliti menyaktuk permasalahan yang di teliti.

3.5. Alat Analisa Data

Alat analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu cara yang menguraikan

permaslaahan secara umum dan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data

yang dikumpulkan telah terkumpul, maka kemudian data atau infromasi tersebut

dipisah-pisahkan atau dikelompokkan menurut jenis dan manfaatnya. Selanjutnya

data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian. Menurut

Arikunto, dalam menganalisis data penulis menggunakan persentase dengan rumus

sebagai berikut:

P = F / N X 100%

Dimana : P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah



Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan menjadi 5

kriteria, yaitu:

a. Sangat Efektif : 80 – 100 %

b. Efektif : 60 – 79 %

c. Cukup Efektif : 40 – 59 %

d. Kurang Efektif : 30 – 39 %

e. Tidak Efektif : ≤ 30


