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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Karimun.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu dimulai bulan Juli sampai dengan April 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

A. Data primer  (Penelitian Lapangan)

Data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun.

B. Data sekunder ( Penelitian Perpustakaan )

Data yang diperoleh dari buku, Jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan

dengan pembahasan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab beberapa

permasalahan maka dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan

data yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan

langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Karimun dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang

kegiatan-kegiatan serta gejala-gejala yang ingin ditemui pada objek
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penelitian kemudia data tersebut merupakan bahan analisis masalah yang

diteliti.

b. Kuesioner

Yaitu memberikan lembaran pertanyaan kepada responden untuk

diisi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan secara tertulis.

Kuesioner ini diajukan kepada kepala bagian, dan kepala sub bagian di

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 36 orang.

c. Wawancara terstruktur

Yaitu dengan melakukan dialog atau wawancara langsung dengan

nara sumber uantuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan

penelitian tentang penempatan pegawai dalam jabatan struktural Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Adapun yang di wawancarai

yaitu, Asisten Administrasi Umum, Kassubag Kepegawaian, Staf

kepegawaian, Kabid Mutasi Pegawai (BKD), dan kasubid Mutasi Pegawai

(BKD).

3.4  Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

(Sugiyono:2011:90) Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah pegawai negeri sipil yang ada di lingkup Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun yang berjumah 151 orang.

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiiki

oleh populasi tersebut (Sugiyono:2011:91).
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Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan sampling

purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:96). Dimana unit sampel

dihubungkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan

penelitian. Selanjutnya penarikan sampel dilakukan dengan memilih

orang-orang tertentu yaitu pegawai negeri sipil yang menempati jenjang

eselonisasi jabatan struktural khususnya eselon III dan IV yang ada

diruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 36

orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.1 Sampel Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No Bidang Tugas Jabatan Sampel

1 Kepala Bagian Eselon III 9

2 Kepala Sub Bagian Eselon IV 27

Jumlah 36

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk

menjelaskan kedaan yang berdasarkan kondisi yang ada. Data dikumpulkan dan

diklasifikasi menurut jenisnya, kemudian diolah kedalam tabel dan diuraikan serta

diberikan pembahasan-pembahasan secara deskrptif analisa.

Berdasarkan metode penelitaian 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 = x 100
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Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Penempatan Pegawai

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun keseluruhan indikator yang telah

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171) sebagai berikut :

Sangat Baik (Sangat Tinggi) : 81 – 100 %

Baik (Tinggi) : 61-80%

Cukup Baik (Cukup Tinggi) : 41-60%

Kurang Baik (Kurang Tinggi) : 21-40%

Tidak Baik (Tidak Tinggi) : 0-25%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas

maka hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang

Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun.


