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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe penelitian 

Untuk memudahkan penulisan dan pengumpulan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif 

yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada 

saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara 

mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa data sehingga diperoleh 

perumusan analisa masalah yang dihadapi. 

Menurut Kountur (2005:105) penelitian Deskriptif (Descritive research) 

adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau ukuran atas sesuatu 

keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. 

Lebih lanjut Kountur (2005:105) mengatakan penelitian Deskripif 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) berhubungan dengan keadaan yang terjadi 

pada saat itu, (2) menguraikan suatu variable namun diuraikan satu persatu, dan 

variable yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (tretment). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kecamatan Bandar Sei 

Kijang Kabupaten Pelalawan, karena peneliti menemukan fenomena atau gejala 

Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 
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Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan 

belum terlaksana secara maksimal, dan penulis juga memahami situasi dan 

kondisi Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ini. 

 

C. Populasi dan sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur 

Pemerintah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan 

Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi 

Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasubag Keuangan, Kasubag 

Kepegawaian, Pegawai Kantor Camat (PNS), dan Tenaga Honorer yang berada di 

Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui siapa 

saja yang menjadi populasi dan besaran dari masing – masing unit populasi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.1 : jumlah populasi dan sampel penelitian. 

No Populasi 
Jumlah 

Persentase(%) 
Populasi Sampel 

1 2 3 4 5 

1 Camat 1 1 100% 

2 Sekretaris Camat 1 1 100% 

3 Kasi Pelayanan Umum 1 1 100% 

4 Kasi Kesejahteraan sosial 1 1 100% 

5 Kasi Ketentraman dan Ketertiban 1 1 100% 

6 Kasi Ekonomi dan Pembangunan 1 1 100% 
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1. 2. 3. 4. 5. 

7 Kasi Pemerintahan 1 1 100% 

8 Kasubag Keuangan 1 1 100% 

9 Kasubag Kepegawaian 1 1 100% 

10 Pegawai Kantor Camat (PNS) 7 7 100% 

11 Tenaga honorer 11 11 100% 

 Jumlah 27 27 100% 

Sumber : Hasil Prasurvey 2018. 

D. Teknik penarikan sampel 

Berdasarkan petimbangan pengelompokan populasi, dalam penelitian ini 

penulis mengampil seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan 

teknik penarikan sampel secara sensus, hal ini dilakukan karena jumlah responden 

relatif sedikit. 

 

E. Jenis dan sumber data 

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para 

responden melalui penelitian lapangan tentang Pelaksanaan Peraturan 

Bupati Kabupaten Pelalawan di kantor Camat Bandar Sei Kijang, data 

yang diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan, dan wawancara. 

b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi 

yang berwewenang sebagai data tidak langsung seperti data tentang 



39 

 

 

keadaan geografis, keadaan demografis dan struktur organisasi 

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa. 

 

F. Teknik pengumpulan data 

a. Daftar pertanyaan (Quisioner) yaitu mengumpulkan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu secara tertulis untuk kemudian diajukan kepada responden 

yaitu seluruh Pegawai Kantor Camat Bandar Sei Kijang. 

b. Wawancara (interview) yaitu mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu 

Camat, Sekretaris Camat dan Kasubag Kepegawaian. Dengan 

menggunakan teknik ini penulis bisa langsung mendapat penjelasan 

dari responden tentang obkjek yang diteliti. 

c. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, penulis 

bisa langsung mengamati keadaan disekitar tempat yang diteliti. 

d. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen yang dianggap bersangkutan dengan penelitian. 

 

G. Teknik analisis data 
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Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokan dan diolah 

menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriptif yaitu suatu analisa yang 

berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian – uraian 

serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan. 

 

H. Jadwal waktu kegiatan penelitian 

Jadwal waktu kegiatan penelitian ini disusun seperti yang dijelaskan pada 

tabel berikut : 

Taebl III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian. 

No Jenis Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke 

Ket Agus 2017 Sept 2017 Juli 2018 Agustus 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan dan  x x  x   x                           

  Penyusunan Up                                   

2 Seminar UP     

  

 x                         

3 Riset           x  x  x                    

4 Penelitian                  x x                

  Lapangan 

 

        

 

  

 

  

 

  

 

          

5 Pengelolaan data                     x  x            

  dan analisis data                                   

6 Konsultasi                          x  x        

  bimbingan skripsi                                   

7 Ujian skripsi                             x      

8 Revisi dan                                x    

  pengesahan skripsi 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

9 Penggandaan serta                                x   

  penyerahan skripsi                                   

Sumber : Buku Panduan Penulisan Skripsi. 


