
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten

Kuantan Singingi. Berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder yang diperoleh dari peneliti secara empiris untuk menjawab masalah

pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

3.2.2. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang

berhubungan langsung dengan disiplin kerja pegawai, yang langsung

didapat dari tempat instansi bersangkutan.

b. Data sekunder, yaitu data yang langsung didapat dari laporan dan catatan

yang terdapat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang

mempunyai kualitas dan berkarakteristik tertentu yang diterapkan untuk

keseluruhan subyek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah

penelitian dan dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).
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Populasi dalam penelitian ini berjumlah 46 orang pegawai. Metode

pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu pengambilan

sampel dari populasi ditentukan dipilih oleh peneliti yaitu berdasarkan

pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2011:85). Sehingga dapat diambil sampel

sebanyak 7 orang berdasarkan kunci informasi dalam instansi di Dinas

Pendidikan. Dalam penelitian ini dalam, pengambilan data dilakukan dengan

wawancara terhadap pegawai.

Untuk menilai kedisiplinan pegawai di Dinas penidikan diperlukan

penilaian dari luar. Dimana dalam pengambilan data ini dilakukan dengan

penyebaran kuesioner tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas

Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Unsur tersebut adalah masyarakat.

Masyarakat disini adalah yang menikmati layanan dan hasil kerja dari Dinas

Pendidikan secara khusus yaitunya Kepala Sekolah, guru-guru, Kepala UPTD

Pendidikan.

Untuk menghitung jumlah sampel penulis menggunakan rumus Slovin

dengan tingkat kesalahan 10% dan pengambilan sampel berdasarkan metode

Simpel Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan

secara acak tanpa memperhatikar, strata yang ada pada populasi (Umar,

2003:146). Populasi yang ada berjumlah 8318, Dimana terdiri dari tenaga

pengajar yang Pegawai Negeri 5924 orang, tenaga honorer 2372 orang , dan 12

tenaga orang Kepala UPTD. (sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan

Singingi 2011). Dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran

anaket sebagai penilaian disiplin pegawai. Jumlah sampel dari jumlah populasi

dapat dicari sebagai berikut :
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Jadi dari populasi 8318 orang didapat sampel sebesar 98 orang yang mana

sampel diambil dengan metode sampel random sampling.

Untuk mengetahui keadaaan populasi dan sampel pegawai Dinas

Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dapta dilihat dalam Label berikut :

Tabel 3.1. Keadaan populasi dan sampel di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011.

NO SUB POPULAR POPULASI SAMPEL %
1 Kepala Dinas 1 1 14.28
2 Sekdis 1 1 14.28
3 Kasubbag Program 1 1 14.28
4 Kabid Pendidikan TK/SD

Non Formal
1 1 14.28

5 Kabid Pendidikan SMA/SMK 1 1 14.28
6 Kabid Kepengawasan 1 1 14.28
7 Kabid Sarana dan Prasarana 1 1 14.28

Jumlah 7 7 100%
Sumber data olahan: Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2011



Untuk mengetahui keadaan populasi dan sampel masyarakat serta

rinciannya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Keadaan populasi dan sampel masyarakat di Kabupaten Kuantan
Singingi

NO Keterangan Populasi Sampel
1 Kepala Sekolah 347 34
2 PNS 5632 51
3 Tenaga Guru Kontrak/honorer 2372 11
4 Kepala UPTD 12 3

Jumalah 8318 98
Sumber data olahan: Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Dari seluruh sekolah diambil secara acak dan didapat sampel sebesar 98

orang, dimana terdiri dari Kepala sekolah 34 orang, guru sebanyak 51 orang,

tenaga honorer 11 orang, dan Kepala UPTD Pendidikan 3 orang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dilakukan dilakukan metode pendekatan deskriftif

analitis yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, dan

menganalisisi sehingga dapat memberikan gambaran dengan cukup tentang

sehingga objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang akan

dilakukan oleh peneliti adalah :

3.4.1. Studi Literatur

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan mempelajarai buku-buku,

catatan-catatan, dan literatur lain yang dapat dijadikan referensi yang

berhubungan dengan data-data yang berupa laporan.



3.4.2. Riset Lapangan

Yaitu pengamatan langsung kelapangan dengan teknik:

1. Observasi. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan focus.

2. Questioner (angket). Pengumpulan data dengan penyebaran sejumlah

daftar pertanyaan kepada responden.

3. Wawancara. Pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

kepada responden yang telah disusun tertulis.

3.5. Analisis Data

Penulis mengemukakan metode kualitatif yang merupakan analisis

deskriftif analitis yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan,

mengelompokan, menyajikan, dan menganalisisi sehingga dapat memberikan

gambaran dengan cukup jelas tentang objek yang diteliti. Seluruh data yang

diperlukan dalam penelitian baik dilakukan dengan studi literatur dan riset

lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan questioner, data tersebut

dikelompokkan sesuai jenisnya kemudian data tersebut dianalisa dan dikaitkan

dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian diolah kerjalam tabel dan diuraikan serta

diberikan pembahasan-pembahasan secara deskriftif analitik. Adapun langkah-

langkah untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan

Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Wawancara kepada responden (pegawai kantor) mengenai disiplin

2. Menyebarkan angket kepada responden (masyarakat)



3. Kemudian angket dikumpulkan dan diklasifikasikan

4. Data yang diklasifikasikan dimasukan kerjalam tabel

5. Lalu dihitung dengan menggunakan persentase

6. Membandingkan tanggapan responden dari masyarakat dan responden

pegawai kantor.

7. Baru diambil suatu kesimpulan.

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.


