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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 sampai dengan

Maret 2014. Penelitian ini akan penulis lakukan di Sekretariat Daerah, Dinas

Pekerjaan umum, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB,

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan,Badan Kepegawaian Daerah,

Dinas Kehutanan, RSUD Puri Husada, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2004 :99) data primer merupakan data yang

didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti

hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.

b. Data sekunder.

Menurut Husein Umar (2004:99) data sekunder merupakan data primer

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data

primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari laporan-laporan maupun

literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus

penelitian. Menurut Sugiyono (2008 : 90) Populasi adalah “wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi populasi dari

penelitian ini ialah Pegawai Negeri Sipil Yang telah diberikan Tanda Kehormatan

Satyalancana karya Satya berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir, pegawai negeri Sipil yang mengajukan usulan Satyalancana karya

satya dan tidak menerima penghargaan dan tim seleksi pegawai penerima tanda

kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sample dapat didefinisikan

sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah pegawai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya

satya, pegawai penerima satyalancana karya satya yang diusulkan namu tidak

menerima penghargaan dan tim penyeleksi pegawai penerima satya lancana karya

satya, karena sampel penerima penghargan tergolong cukup banyak maka penulis

menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan sampel.

n =       N

1 + N (e )2

Keterangan:
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = nilai kritis yang diinginkan
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n = 324

1+ 324 (0, 1) 2

n  = 324

1 + 324 (0.01)

n = 324

1+ 3,24

n =       324

4,24

n  = 76, 41    n= 76

Tabel  3.1 Tabel Populasi Dan Sampel
No Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel

1
Pegawai Pengusul yang belum

menerima Satya Lancana
41 Orang 31 Orang

2
Pegawai Penerima Satyalancana

Karya satya
274 Orang 36 Orang

5
Pegawai penyeleksi Penerima

Satyalancana Karya Satya
9 Orang 9 Orang

Jumlah 324 Orang 76 Orang
Sumber: data olahan lapangan 2013.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Sampel Incidental

Sampling, Sugiyono (2007: 96) yaitu pengambilan sampel secara kebetulan,

apabila sampel tersebut dikira cocok sebagai sumber data.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan

kelapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.
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Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk melihat keadaan

secara nyata. Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan mengenai

proses penyeleksian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya  pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan kinerja pegawai Di

Kabupaten Indragiri Hilir

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab

kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam

wawancara penulis meminta informasi dari informan yang terdiri dari beberapa

pegawai yang mengerti tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana

Karya Satya

c. Angket

Angket adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan

yang disebarkan kepada responden mengenai bagaimana faktor-faktor yang

mempengaruhi Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Dalam

pertanyaan kuesioner, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai

dengan indicator-indikator dalam penelitian ini.

3.4 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari hasil obsevasi maupun kuesioner, untuk

menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode

deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena

keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan
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menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan

menginterpestasikan data dan dihubungkan dengan teori. (Hadi 2002 :137)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Pemberian Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan

secara deskriftif kualitatif  melalui syarat umum dan syarat khusus. Proses

seleksi, dan prestasi kerja pegawai.

Syarat Umum dilihat dari Memiliki integritas moral dan keteladanan,

Berjasa terhadap bangsa dan negara, Berkelakuan baik, Setia dan tidak

mengkhianati bangsa dan negara, Tidak pernah dipidana penjara paling sedikit 5

tahun. Syarat Khusus dilihat dari indikator PNS yang telah bekerja dengan penuh

kesetian, Kejujuran, Kecakapan, Disiplin, Bekerja terus menerus (masa kerja).

Dari proses seleksi dilihat dari surat keterangan pengajuan dari SKPD yang

bersangkutan, pengkajian dan penelitian dari tim penghargaan tingkat departemen,

kelengkapan dokumen persyaratan. Dari prestasi kerja sebelum menerima

penghargaan dilihat dari efisiensi kerja, kualitas SDM, iklim/lingkungan unit

kerja.

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian terhadap

pelaksanaan variable atau indikator penelitian ini menggunakan skala Likert

adapun penilaian tersebut adalah : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baikdan

sangat tidak baik.


