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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu  Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru-Riau, Lokasi penelitian adalah

di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.Sedangkan waktu penelitian dimulai dari

Oktober 2013 sampai dengan Januari  2014..

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan

lengkap (Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87).Untuk membantu penulis dalam

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh lansung dari

lapangan yang peneliti lakukan dengan penyebaran kuesioner ( membuat

daftar pernyataan). (Soemitro, 2000 :10)
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan-

bahan pustakaan (Soemitro, 2000:10). Data sekunder dalam penelitian ini

di peroleh dengan cara:

a. Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara

menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang

ada untuk mencari konsei-konsep, teori-teori yang berhubungan erat

dengan permasalahan. (Soemitro, 2000 :98)

b. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transip, buku dan

surat kabar. (Arikunto,2002 :236)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode

sebagai berikut ( Sugiono,2003: 156).

1. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disediakan. Data wawancara dapat penulis peroleh

dari pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan masyarakat sebagai key

informen.

2. Observasi yaitu pengamatan lansung ke lokasi penelitian yang berkaitan

dengan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, meliputi kegiatan

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh
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alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba

dan pengecap. (arikunto,2002 :133)

3. Penyebaran Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan

pada responden, khususnya pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota

Pekanbaru yang penulis jadikan sampel.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

(Sugiyono : 2007:90). Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini

adalah semua pegawai negeri sipil yang dalam pekerjaannya selalu berkaitan

erat dengan profesionalisme pada Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang

mana berjumlah 45 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat
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menggunakan sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk

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

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

berjumlah 45 Orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Menurut

Sugiyono (2005:91-96) jumlah populasi sama dengan jumlah sampel disebut

dengan sampling jenuh atau dengan kata lain adalah sensus, dan masyarakat

dijadikan key Informen bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.

3.6  Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana profesionalisme pegawai di Kantor

Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penulis menggunakan metode analisa deskriptif

kualitatif,.yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci

mengenai profesionalisme pegawai Dinas  Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan

kenyataan di lapangan dan hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel yang

dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan

diambil kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala

likert Sugiono (2005:97). 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
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pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert

mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif.

Kemudian untuk mendapatkan bagaimana profesionalisme pegawai

Dinas Sosial Kota Pekanbaru keseluruhan indikator yang telah diajukan

kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan

pendapat SuhairimiAri Kunto (2003:171), sebagai berikut:

1. Persentase antara 76 % - 100 % dikatakan “sangat baik”.

2. Persantase antara 56 % - 75 %  dikatakan “cukup baik”.

3. Persantase antara 40 % - 55 % dikatakan “kurang baik”.

4. Persantase kurang dari 40% dikatakan “tidak baik”.


