
BAB III

METODE  PENELITIAN

3.1. Jenis  Penelitian

Jenis penelitian  ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu suatu proses

pemecahan  masalah yang diselidiki dengan  mengambarkan  objek  penelitian

secara jelas  dan lebih mendetail  (konfrehensif) serta untuk menarik generalisasi

yang  menjelaskan  variabel  yang  menyebabkan suatu  gejala atau  kenyataan

sosial Penelitian Diskriptif Kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi

keadaan  saat ini dan  kaitannya  dengan variabel-variabel  yang ada pada

penelitian ini.

3.2. Lokasi  dan waktu  Penelitian.

Penelitian  ini dilakukan  atau dilaksanakan  di Kantor Inspektorat  Kabupaten

Kuantan Singingi yang terletak di Kota Teluk Kuantan, Komplek Perkantoran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan waktu

penelitian dari Oktober 2013 hingga selesai.

3.3. Jenis  dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan  informasi dan data  yang dibutuhkan  dalam penulisan

ini, terdiri  atas:

1. Data Primer  adalah  data-data  tentang pelaksanaan  pengawasan

meliputi:



a. Pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pengawasan Rutin

2. Pengawasan khusus.

3. Monitoring

b. Faktor-faktor  penghambat pelaksanaan  pengawasan fungsional  yang

dilakukan  Inspektorat  Kabupaten  Kuantan Singingi

2. Data Skunder yaitu  data yang berfungsi  untuk  mendukung penulisan

skripsi ini meliputi:

1. Data tentang gambaran umum Kabupaten  Kuantan Singingi

2. Obyek  pemeriksaan

3. Uraian  Tugas

4. Ruang lingkup pemeriksaa

5. Jumlah Aparatur  Inspektorat

3.4.  Populasi dan Sampel

1.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untik

di pelajari dan ditarik kesimpulannya Sugiyono (2011:90).

Dari defenisi diatas maka yang menjadi populasi adalah Kepala lnspektorat

dan seluruh pegawai pada badan pengawas (Inspektorat) Kabupaten Kuantan

Singingi.



3.4.2.  Sampel

Sampel  adalah bagian  dari jumlah  yang dimiliki oleh populasi. Sampel

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif

(mewakili). Melihat jumlah populasi yang kurang dari 100 orang hanya berjumlah

50 orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Menurut Sugiyono

(2011:91-96) jumlah populasi sama dengan jumlah sampel disebut dengan

sampling jenuh atau dengan kata lain adalah sensus. Pada saat kuesioner

dibagikan, sesuai izin Inspektorat adalah Pegawai yang sudah mengerti tentang

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat demi keakuratan data yang akan

didapat, dari pernyataan tersebut bahwa teknik pengambilan sampel adalah

Teknik Sampling Purposive, sesuai dengan apa yang di nyatakan Sugiyono

(2011:96) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan

sampel yang disetujui yaitu sebanyak 36 orang. Namun sebanyak 6 orang pegawai

tidak ada mengembalikan kuesioner karena pegawai tersebut melaksanakan

pelatihan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak sempat mengisi kusioner

karena kesibukan dalam bekerja, sehingga peneliti tidak memungkinkan untuk

menunggu pegawai tersebut. Sehingga jumlah sampel dari Inspektorat menjadi 30

orang.

Berikut tabel tentang Populasi dan sampel dari Inspektorat Kabupaten

Kuantan singingi



Tabel 3.I :Perincian Populasi  dan Sampel  Inspektorat Kabupaten  Kuantan
Singingi

No. Jabatan Populasi Sampel Persentase

1 Inspektur 1 1 100%

2 Sekretaris 1 1 100%

3 Sub Bagian 3 3 100%

4 Inspektur Pembantu 4 4 100%

5 Pegawai 41 21 50%

Jumlah 50 30 -
Sumber:Data Olahan

Sedangkan pengambilan sampel untuk obyek yang diawasi menggunakan

teknik “Sampel Random Sampling” . Menurut Teori Sugiyono (93 : 2011) yaitu

pengambilan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau

satuan elementer dari populasi  mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih

sebagai sampel. Dan sampel yang akan di pilih dari populasi yaitu sampel yang

yang dapat terjangkau keberadaannya oleh peneliti, mengingat jarak dan waktu

penelitian.

Tabel 3.2 Perincian  Populasi  dan Sampel  dari Obyek Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten  Kuantan  Singingi

No. Jenis Populasi Populasi Sampel

1 Dinas 17 8

2 Badan/kantor 8 4

3 Kecamatan 15 7

4 Kelurahan 4 2

Jumlah 44 21
Sumber: Data Olahan



3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan  data yang  peneliti utamakan  adalah dengan  cara

sebagai berikut:

a. Angket (Questioner).

Yaitu penulis membuat  bebrapa pertanyaan  tertulis  beserta alternative

jawabannya,  responden  hanya tinggal menjawab  pertanyaan itu sesuai

dengan  kelayakan.

b. Interview (Wawancara).

Yaitu  pengumpulan data melalui tanya jawab  secara langsung dengan

responden  yang terkait dengan  penelitian  ini.

c. Studi Dokumentasi.

Yaitu studi yang dilakukan untuk memperoleh  data  skunder  yang

berguna dalam  perumusan  teori  dan landasan bagi penganalisaan  data

primer, serta  untuk menelaah  data melalui literatur yang  tersedia, karya

ilmiah dan berbagai  dokument yang berhubungan  dengan  objek  dan

masalah  penelitian.

3.6. Analisis Data

Dalam peenelitian ini untuk menguji  kebenaran  dari penelitian ini, penulis

menggunakan  teknik analisis dara Diskriftif Kualitatif  yang mana setelah  data

dan informasi yang diperlukan  terkumpul,  maka  data tersebut  dikelompokan

menurut jenis dan macam data,  serta di tambahkan  dengan keterangan  yang



sifatnya mendukung  dan menjelaskan  hasil penelitian untuk kemudian  dianalisis

secara kualitatif dengan  menggambarkan  secara utuh kenyataan  mengenai

fungsi pengawasan  lnspektorat,  kemudian  dapat  diambil kesimpulan.

Selanjutnya data yang terkumpul dioleh dengan memakai teknik skala likert

Sugiyono (2011:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

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

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item

intstrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai

dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis fungsi pengawasan

Inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan



menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto

(2003:171), sebagai berikut :

Tinggi/Sangat Baik : 76 – 100 %

Cukup sesuai/Cukup Baik : 56 -75 %

Tidak sesuai/Tidak Baik : 40 – 55 %

Sangat tidak sesuai/Sangat Tidak Baik : 0 – 39 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Fungsi

pengawasan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten

Kuantan singingi


