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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor camat Mandah Kecamatan Mandah

Kab. Inhil pada Bulan Juli – Angustus 2013.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Angket

Menurut Nurul Zuriah (2009: 182) Angket adalah suatu alat

pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan

tertulis  untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.” Dengan

demikian penyebaran angket yang berupa lembaran pertanyaan yang telah

ada, sehingga responden dapat menjawab berdasarkan alternative jawaban

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Angket akan diberikan

kepada seluruh pegawai di Kantor camat Mandah.

b. Observasi

Adalah yaitu suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua-dua yang terpenting adalah

proses pengamatan dan ingatan. ( Sugiyono: 2003: 166)

c. Wawancara

Digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari

informan, serta untuk memperjelas gambaran informasi yang telah diperoleh

melalui kuesioner.
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d. Dokumentasi

Digunakan sebagai alat bukti dalam mencari informasi yang bersumber

dari instansi terkait yang dapat memperkuat hasil penelitian.

3.3.. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis, adalah :

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari responden penelitian yakni seluruh

pegawai kantor Camat Mandah

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui artikel, dokumen, media

massa, internet dan studi literatur atau yang dianggap relevan dengan

permasalahan.

3.4. Populasi dan Sampel

Menurut nurul Zuriah ( 2009: 116) populasi adalah seluruh data yang

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.

Jadi populasi hubungannya dengan data, maka banyaknya ukuran populasi  akan

sama dengan banyaknya manusia. Dalam pengambilan data yang menjadi

populasi pada penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Camat Mandah Kab.

Inhil.

Sampel adalah pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari

populasi sehingga dihasilkan sample yang mewakili populasi dimaksud.

(Suharsimi Arikunto dalam Nurul Zuriah, 2009: 122).
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Jumlah sample dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor

Camat Mandah yang berjumlah 14 orang. Sedangkan metode pengambilan sample

yang digunakan adalah sensus.

3.5.Analisa Data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah penelitian

Kuantitatif dengan pendekatan korelasi yakni suatu teknik penelitian yang

menghubungkan antar variable- variable penelitian. (Sudijono, Anas.2006, h.

273).

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang

berwujud angka dengan mengklasifikasikan, mentabulasikan dan dilakukan

perhitungan dengan menggunakan statistik sederhana untuk memperoleh hasil

penelitian. Untuk data kuantitatif penulis menggunakan perhitungan Korelasi

Produck moment (r).

Angka Indeks Korelasi “r” Produck Moment (rxy) adalah

Besarnya “r” product Moment

(rxy)

Interkinerja

0,00 – 0,20

0,21 – 0,40

0,41 – 0,70

0.71 – 0,90

0,91 – 1,00

Korelasi Sangat Lemah

Korelasi lemah atau rendah

Sedang atau cukup

Kuat atau tinggi

Sangat kuat atau sangat tinggi
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Selanjutnya untuk melihat apakah ada hubungan yang significant (uji r

0.05) antara variable X dan Y dapat menggunakan table nilai “r” product moment

dengan rumus:

Rxy =

Dimana:

xyr
= Angka Indeks Korelasi antara Variabel X dan Y (r hit)

Kemudian untuk mencari sejauh mana kontribusi variable X terhadap

variable Y dapat diperoleh dengan koefisien Determinasi dengan rumus:

KD = r2 x 100%


