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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan 

sistematis. Monasse Mallo (1996:31) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang 

berdasarkan fakta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, 

dimana peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan situasi dan lokasi yang 

terjadi, setelah melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan 

Manajemen Kinerja Pegawai Subbag Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Ahmad Yani, Kel. Pondambea, Kec. Kadia,Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara 93117. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan yang 

berlangsung setelah pelaksanaan seminar proposal. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu 

melalui hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian, dalam hal ini 

informan. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala bidang, Staf 

kepegawaian, pegawai dalam bidang lain dan masyarakat yang dilayani. 
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Bagian kepegawaian merupakan bagian yang mengatur administrasi pegawai 

secara keseluruhan di Kantor. 

b) Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau tambahan yang melengkapi 

data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

kajian terhadap jurnal, artikel, atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, 

baik yang telah di terbitkan maupun yang tidak di terbitkan dalam bentuk buku. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Oleh karenanya, dalam melakukan pengumpulan data, riset harus 

menggunakan teknik-teknik yang tepat. Jika pengumpulan data dilakukan dengan 

cara yang salah maka akan mengakibatkan informasi menjadi salah sehingga hasil 

penelitianpun tidak dapat dipertanggungawabkan. Setelah data dikumpulkan, 

selanjutnya data diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah 

untuk diinterpretasikan dan analisis lebih lanjut (Syamsuddin AB, dkk, 2015:9). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman Poernomo, 1996:54). Penggunaan 

teknik observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang 

dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati 

berbagai objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui keadaan yang 
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terjadi di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan teknik observasi dengan maksud untuk mendapatkan 

data yang efektif mengenai manajemen kinerja pegawai subbag kepegawaian 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.4.2 Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dalam upaya menghimpun data yang akurat 

untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan permasalahan tertentu dengan 

tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka (Lexy J. Moleong, 

2005:234). Yang di wawancarai peneliti adalah Kepala bidang, Staf kepegawaian, 

pegawai dalam bidang lain dan masyarakat yang dilayani.  

3.4.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis 

dokumen-dokumen, benda tertulis seperti jurnal, majalah, dokumentasi, notulen, 

rapat, catatan dan lainnya (Sutrisno Hadi, 1999:720). 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil 

observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, yang 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari 

mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan 

data yang relevan dengan penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan, diolah, dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan 
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menggunakan metode deskriptif. Penulis akan melakukan pencatatan yang berupa 

mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat 

penelitian. 

Dalam analisis data bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi objek peneliti dalam menyusun skripsi. Namun 

juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pengumpulan data 

berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta 

studi dokumen. 

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai 

temuan bagi orang lain (Sugiono, 2014:222). Analisis data adalah proses 

pengorganisasiandan pengurutan data kedalam pola, kategori serta satu uraian 

dasar. 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat 

ditarik dan diverifikas. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan 
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untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan 

adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh.  

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan suatu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan 

teknik metodeologis dalam suatu penelitian. Trianggulasi diperlukan karena setiap 

teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian 

trianggulasi dapat memungkinkan realitas secara lebih valid (Agusta, 2003:8) 

Trianggulasi dalam penelitian inidiartikan sebagai pengecekan dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka ada trianggulasi sumber, 

trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu. 

3.6.1 Trianggulasi Sumber 

Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

3.6.2 Trianggulasi Teknik 

Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda. 
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3.6.3 Trianggulasi Waktu 

Trianggulasi waktu adalah trianggulasi yang sering mempengaruhi data. 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam 

hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


