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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagian Umum Kantor Bupati Siak dan

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2013-2014 sampai selesai.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis piningkatan kinerja pegawai melalui

penerapan pengolahan data elektronik (electronic data procssing) di Bagian

Umum Kantor Bupati Siak.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Data Primer

Menurut Prasetya Irawan (2004:86), data primer adalah data yang

diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat

berupa benda-benda, situs atau manusia.

b. Data sekunder.

Prasetya Irawan (2004:87), data sekunder adalah data yang diambil

secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil

dari dokumen-dokumen (Koran, karya tulis orang lain, koran, majalah).

Atau seseorang mendapat informasi dari orang lain. Orang lain inilah yang

mendapatkan data primer, bila orang ini bercerita kepada kita maka kita

mendapatkan data sekunder.
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3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan kuantitas serta karakteristik tertentu yang sudah

ditentukan untuk dipelajari.(jumlah keseluruhan dari objek/subjek yang diteliti).

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di

Bagian Umum pada Kantor Bupati Siak yang berjumlah 50 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu

populasi dan bukan populasi itu sendiri. Dari populasi tersebut diambil seluruhnya

untuk ditetapkan sebagai sampel dengan pendekatan sensus / sampling jenuh yaitu

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiono, 2006:61).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai yang ada

di bagian umum pada Kantor Bupati Siak yang berjumlah 50 orang.

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Yang Dijadikan Sampel Dalam Penelitian Di
Bagian Umum Kantor Bupati Siak

No. Bagian Sub Kerja
Jumlah
Pegawai

Sampel

1. Bagian Adm. Pemerintahan Umum 12 Orang -
2. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 16 Orang -
3. Bagian Administrasi Pertanahan 12 Orang -
4. Bagian Hubungan Masyarakat 14 Orang -
5. Bagian Administrasi Perekonomian 10 Orang -
6. Bagian Administrasi Pembangunan 11 Orang -
7. Bagian Hukum 10 Orang -
8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10 Orang -
9. Bagian Umum 50 Orang 50

Jumlah 145 Orang 50

Sumber :Olahan penelitian, 2014.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti

guna mengetauhi kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang

berkaitan dengan obyek penelitian atau permusan masalah yang timbul.

b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya.

c. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab

langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka

penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

d. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti

guna mengetauhi kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang

berkaitan dengan obyek penelitian atau permusan masalah yang timbul.

e. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya.

f. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab

langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti.
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3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan pendekatan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif,

dimana didalam menganalisa data secara kuantitatif yaitu dilakukan dengan cara

statistik deskriptif dengan menghitung nilai prosentase dan diukur dengan skala

interval kemudian diartikan dan disimmpulkan secara kualitatif (Sugiyono, 2007).

Analisa data dengan cara mengumpulkan semua data, lalu data tersebut

dikelompokkan dan ditabulasi menrut jenis data dan kemudian dihitung nilai

prosentasenya dari bobot skor yang telah diberikan untuk selanjutnya nilai

perhitungan prosentase tersebut diuukur dengan skala interval yaitu dengan

menentukan keberadaannya pada sebuah kelas interval yang telah ditetapkan, dan

akhirnya barulah diartikan dan disimpulkan dari keberadaan nilai prosentase

tersebut pada sebuah interval secara kualitatif dan didukung dengan penjelasan

wawancara dan observasi.


