
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Rumbai Pesisir. Dan yang

menjadi objek penelitian yaitu pimpinan dan pegawai dari Kantor Camat Rumbai

Pesisir. Waktu penelitian penulis lakukan pada bulan Juni 2014 sampai dengan

selesai.

B. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menghimpun data

berupa:

a. Data primer (data pokok)

Data yang penulis peroleh langsung dari responden Kantor Camat Rumbai

Pesisir melalui penyebaran daftar lisan/ angket (Kuesioner).

b. Data sekunder (data pendukung)

Data yang penulis peroleh dari dokumentasi dari kantor camat yang sudah

diolah atau disusun yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dimana populasi yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah

pimpinan beserta pegawai pada Kantor Camat Rumbai Pesisir yang berjumlah 20

orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili

dari populasi tersebut. Menurut Arikunto (2005: 75) mengatakan untuk sekedar

ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 maka sampel yang digunakan



adalah seluruhnya. Mengingat populasi di Kantor Camat Rumbai Pesisir jumlahnya

dibawah 100 yaitu 20 orang, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini

adalah pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Camat Rumbai Pesisir yaitu

berjumlah 20 orang. Jumlah responden sama dengan jumlah populasinya sehingga

merupakan penelitian populasi dengan menggunakan metode sensus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka peneliti memerlukan sejumlah data

pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Oleh karena itu, peneliti

menggunakan dua macam cara pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

i. Untuk Data Primer

Dikumpulkan dengan satu macam cara yaitu penggunaan kuesioner,

yang mana responden dalam hal ini pegawai kantor camat Rumbai Pesisir

diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.

ii. Untuk Data Sekunder

Dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan

mempelajari dokumen – dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk

mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku – buku dan hasil

laporan lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Pada teknik pengolahan data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data

yang telah terkumpul. Setelah data terkumpul melalui angket dan observasi, data

tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase (Anas Sudjono, 2004: 7),

yaitu sebagai berikut :
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Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

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

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka

dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu baik, cukup, kurang baik

dan tidak baik, Adapun kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Sangat Setuju (SS) : (80% - 100%)

b. Setuju (S) : (60% - 79%)

c. Netral : (40% - 59%)

d. Kurang Setuju : (20% - 39%)

e. Sangat Tidak Setuju : (0% - 19%) (Suharsimi Arikunto, 2005: 10 )

Demikian juga untuk mengetahui faktor apa saja yang dominan, maka

penulis meggunakan teknik analisa data Korelasi agar terlihat jelas faktor-faktor yang

paling dominan yang mempengaruhi prestasi kerja.


