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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Suatu penelitian akan berhasil apabila rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian 

dapat ditemukan hasilnya, tentunya dengan menggunakan desain pendekatan penelitian 

kombinasi model atau desain Triangulasi Konkuren. Strategi ini menggunakan dua studi 

sekaligus (kuantitatif dan kualitatif atau kualitatif dan kuantitatif) dalam satu waktu (Putra dan 

hendarman, 2013, hlm. 71). 

 Definisi desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dari pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya 

mengenai pengumpulan data dan analisa data saja. (Nazir, 1988, hlm. 99). Dalam pengertian 

yang lebih luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut menurut Nazir (1998, hlm. 

100). 

a. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian 

b. Pemilihan kerangka konsepsual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan 

dengan penelitian sebelumnya 

c. Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, 

luas jangkau (scope) dan hipotesa untuk diuji 

d. Membangun penyelidikan atau percobaan 

e. Memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel 

f. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan 

g. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data 

h. Membuat coding, serta mengadakan editing dan processing data 

i. Menganalisa data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi 

serta interfensi statistik 

j. Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, 

generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan 

beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang. 
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deksriptif dimana menurut Whitney (dalam 

Nazir, 1988, hlm. 63), metode deskriptif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. 

Penelitian deksriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Secara umum pengertian 

metode deskriptif itu sendiri adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pariwisata pada masa 

sekarang, (Nazir, 1988, hlm. 63). 

Desain penelitian merupakan korelasi, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat, 

penelitian ini merupakan jenis penelitian sejajar. Variable independen (X) adalah dampak 

kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda, sedangkan variable dependen (Y) adalah penanaman 

nilai-nilai kesundaan. 

Penelitian ini berhubungan dengan dampak kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda 

terhadap penanaman nilai-nilai kesundaan, dimana pendekatan ini menggunakan Metode Riset 

Campur Sari (Mixed Methods) yang merupakan upaya terencana, sistematis, terstruktur, dan 

terukur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan 

kualitatif, sehingga dapat menetukan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing 

metode itu (Putra dan Hendarmawan, 2013, hlm. 151). 

Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan 

atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif (Creswell, 2010, hlm. 5). 

Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan menganalisis dua jenis data, 

ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan 

kuantitatif Creswell dan Plano (Creswell, 2010, hlm. 5). 

Creswell (2010, hlm. 3) mengemukakan bahwa “ Rancangan penelitian merupakan 

rencana dan prosedur penelitian yang meliputi : dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode 

rinci dalam pengumpulan dan analisa data”. 

Metode penelitian pada dasarnya rancangan atau prosedur penelitian ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini juga menggunakan 

metode penelitian kombinasi model atau desain Triangulasi. Triangulasi merupakan suatu upaya 
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untuk menggunakan berbagai sumber data, berbagai metode dan beragam cara analisis data 

untuk memecahkan suatu masalah penelitian (Putra dan Hendarmawan, 2013, hlm. 38). 

Pemilihan pendekatan penelitian dengan metode kombinasi desain yang paling cocok 

dalam penelitian ini adalah strategi Triangulasi Konkuren ( campuran kuantitatif dan kualitatif 

secara berimbang) karena pada rumusan masalah sejenis bisa dijawab dengan dua metode 

penelitian sekaligus, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell (2010, 

hlm. 320), mengemukakan bahwa “Dalam Strategi triangulasi konkuren, peneliti mengumpulkan 

data kuantitatif dan kualitatif secara konkuren dalam satu waktu, kemudian membandingkan dua 

database ini untuk mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaan-perbedaan, atau beberapa 

kombinasi”. Oleh karena itu di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan 

metode kombinasi desain Triangulasi Konkuren karena berdasarkan rumusan masalah yang di 

kaji tentang pengetahuan Peraturan Bupati nomor 113 tahun 2009 tentang  kebijakan Sumedang 

Puseur Budaya Sunda di kalangan pegawai negeri sipil, nilai-nilai sosial dan budaya yang 

terdapat di kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda, implementasi kebijakan Sumedang 

Puseur Budaya Sunda, dan dampak penerapan adanya kebijakan Sumedang Puseur Budaya 

Sunda terhadap nilai-nilai kesundaan di kalangan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif karena pendekatan ini dirasa 

mampu menjelaskan masalah yang kini akan diteliti dan dapat menjelaskan dengan baik, karena 

di dalam pendekatan deskriptif permasalahan akan dijelaskan berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menjawab dari segala bentuk rumusan 

masalah yang dikaji tentang pengetahuan Peraturan Bupati nomor 113 tahun 2009 tentang  

kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda di kalangan pegawai negeri sipil, nilai-nilai sosial 

dan budaya yang terdapat di kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda, implementasi kebijakan 

Sumedang Puseur Budaya Sunda, dan dampak penerapan adanya kebijakan Sumedang Puseur 

Budaya Sunda terhadap nilai-nilai kesundaan di kalangan pegawai negeri sipil di Kabupaten 

Sumedang. 

Dalam melaksanakan penelitian harus melalui beberapa tahapan-tahapan penelitian 

terlebih dahulu, berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh peneliti : 
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1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Dalam 

tahap ini, peneliti mempersiapkan dan menyusun rancangan peneliti agar penelitian bisa 

berjalan dengan lancar. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

a. Peneliti mengajukan beberapa judul dan berdiskusi dengan beberapa dosen yang 

menjadi Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi Prodi Pendidikan Sosiologi 

b. Peneliti mengajukan proposal penelitian kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi 

Prodi Pendidikan Sosiologi 

c. Peneliti menseminarkan proposal tersebut dihadapan tim dosen penguji untuk 

mendapatkan koreksi, masukan sekaligus perbaikan sehingga mendapatkan 

pengesahan serta persetujuan dari Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi Prodi 

Pendidikan Sosiologi yang selanjutnya mendapatkan SK pembimbing skripsi. 

Sebelum dilaksanakannya penelitian, terlebih dahulu peneliti melaksanakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan yang terjadi untuk 

mengetahui bagaimana kondisi lapangan yang terjadi untuk dijadikan objek penelitian. 

Dalam pra-penelitian ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 

a. Menentukan lokasi untuk dijadikan penelitian 

b. Menentukan responden yang akan di teliti 

c. Menyusun rancangan penelitian dengan mengkaji literatur dan penelitian-penelitian 

terdahulu sehingga peneliti mendapatkan gambaran penelitian 

d. Melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait dengan masalah penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pra-penelitian sudah dilaksanakan, kemudian peneliti langsung ke lapangan 

mengadakan penelitian dengan berpedoman pada instrumen. Peneliti melakukan 

observasi, menyebarkan angket, mewawancarai pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sumedang.  
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3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumedang. Kabupaten Sumedang terletak antara 6º44’-70º83’ Lintang selatan dan 107º21’-

108º21’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 

272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai 

berikut:  

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu 

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut 

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang 

Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka 

 Penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena beberapa alasan dan 

pertimbangan, yaitu : 

a. Lokasi tersebut dinilai cukup dan sesuai untuk mewakili sampel yang akan diteliti 

b. Karena kantor Sekretariat Daerah yang merancang kebijakan Sumedang Puseur 

Budaya Sunda. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau sumber yang dapat memberikan kita suatu 

informasi dan keterangan di dalam penelitian baik berupa data, kata-kata, maupun tindakan. 

 Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang padanya melekat data tentang objek 

penelitan. Oleh karena itu, subjek penelitian memiliki kedudukan sentral dalam penelitian karena 

data tentang gejala atau variabel atau masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian. 

 Subjek di dalam penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil  Kabupaten Sumedang, dimana 

seluruh kantor tersebut berada di Kabupaten Sumedang.  
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3.2.3 Populasi  

Dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan hal yang sangat 

penting. Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu peneliti harus menentukan populasi dari 

objek penelitian dan sampel yang merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013, hlm. 80). Menurut Sugiyono (2013, hlm. 117), populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetpkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Arikunto (dalam Alvionida 2010, hlm. 173) menjelaskan, populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi ini semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. 

Populasi merupakan subjek dari penelitian kita, dimana dari populasi lah kita dapat memperoleh 

keterangan yang kita butuhkan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah sebanyak 

300 jiwa. Populasi sasaran adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang. 

3.2.4 Sampel 

 Sugiyono (2011, hlm. 81) mendefinisikan sampel sebagai berikut : 

Bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi tersebut. Untuk itu sampel diambil dari populasi harus benar-benar 

representative (mewakili). 

 Adapun sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Proportionate 

Stratifed Random Sampling, teknik ini digunakan karena populasinya tidak homogen, mengacu 

pada pendapat Sugiyono (2008, hlm. 82) bahwa, “Proportionate Stratified Random Sampling 

digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional”.  

 Jumlah anggota sampel total ditentukan melalui Rumus Taro Yaname dan Slovin, hal ini 

mengacu pada pendapat Ridwan dan Engkos (2011, hlm. 49) bahwa “teknik pengambilan sampel 
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menggunakan rumus dari Taro Yaname dan Slovin apabila populasi sudah diketahui”. Adapun 

rumus tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

n = Jumlah anggota sampel 

N = Jumlah populasi 

𝑑2 = Presisi 

 Jumlah anggota sampel bertingkat (berstrata) dilakukan dengan cara pengambilan sampel 

secara proportional random sampling yaitu menggunakan rumus alokasi proportional : 

 

 

Keterangan : 

ni = Jumlah anggota sampel menurut stratum 

n = Jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni = Jumlah anggota populasi menurut startum 

N = jumlah anggota populasi seluruhnya 

Maka jumlah anggota sampel berdasarkan seluruh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 

Sumedang adalah : 

Sekretariat Daerah 
247

11.133 
 x 300 = 6,6 ≈ 7 

DPRD 
51

11.133
 x 300 = 1,3 ≈ 1 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
 . n 
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Dinas Pendidikan Dan Budaya 
8607

11.133
 x 300 = 231,9 ≈ 232 

Dinas Kesehatan 
926

11.133
 x 300 = 24,9 ≈ 25 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
96

11.133
 x 300 = 2,5 ≈ 3 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
56

11.133
 x 300 = 1,5 ≈ 2 

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
86

11.133
 x 300 = 2,3 ≈ 2 

Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 
47

11.133
 x 300 = 1,2 ≈ 1 

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan 
91

11.133
 x 300 = 2,4 

≈ 2 

Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan 
307

11.133
 x 300 = 8,2 ≈ 8 

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 
143

11.133
 x 300 = 3,8 ≈ 4 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
59

11.133
 x 300 = 1,5 ≈ 2 

Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 
62

11.133
 x 300 = 1,6 ≈ 2 

Badan Lingkungan Hidup 
187

11.133
 x 300 = 5,0 ≈ 5 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana Dan Pemerintahan Desa 
136

11.133
 x 300 = 

3,6 ≈ 4 

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 
15

11.133
 x 300 = 0,4 ≈ 0 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
15

11.133
 x 300 = 0,4 ≈ 0 

 Penentuan anggota sampel dilakukan secara acak yaitu dengan cara mengundi setiap 

kantor atau dinas sehingga diperoleh sesuai jumlah sampe; yang dibutuhkan. 
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3.3 Definisi Operasional 

 Definisi operasional digunakan agar mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari 

penafsiran yang salah mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah yang 

diberikan penjelasan diantaranya : 

1) Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda 

Menurut Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 bahwa Sumedang Puseur Budaya 

Sunda yaitu sebuah kebijakan inovatif untuk memfasilitasi pelestarian budaya Sunda di 

Kabupaten Sumedang guna memperkokoh kebudayaan Jawa Barat dan Nasional. 

Adapun budaya Sunda yang dimaksud adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan 

hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh 

melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat 

memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.  

2) Nilai-Nilai Kesundaan 

Nilai-nilai kesundaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda yang tercermin 

dalam pameo silih asih (saling mengasihi), silih asah (saling memperbaiki diri), dan silih 

asuh (saling melindungi). Nilai lainnya yang juga melekat pada budaya Sunda yaitu nilai 

kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi 

kepada yang lebih kecil, kebersamaan, gotong-royong, dan sebagainya. Nilai-nilai ini 

menjadikan budaya Sunda sebagai suatu budaya yang memiliki ciri khusunya tersendiri 

diantara budaya-budaya lain. 

3) Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa 

berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan usaha swasta. Pegawai Negeri Sipil 

adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri, atau tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

3.4 Instrumen Penelitian 
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 Hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian 

dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan 

metode kualitatif dan kuantitatif. 

3.4.1 Instrumen Penelitian Kualitatif 

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono 

(2010, hlm. 222) mengemukakan bahwa : 

Instrumen penelitian atau alat penelitian atau alat penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuanya. 

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial 

atau kemanusiaan. Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 223), mengemukakan bahwa: 

The instrument of choice in natur alistic inqurys the human. We shall see that other forms 

of instrument may be  used in later phase of the inqury, but the human is the initial and 

continuing mainstay. But if the the human instrument has been used extensively in earlier 

stages in inguiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data 

that the human instrument product. 

Artinya dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan 

pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus 

penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian 

sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. 

Observasi dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan 

wawancara bersangkutan dengan Kepala Dinas Sekretariat Daerah, Kepala bidang organisasi, 

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah.  

 

 



46 
 

Anne Rikatrin , 2016 
DAMPAK KEBIJAKAN SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA TERHADAP PENANAMAN NILAI-NILAI KESUNDAAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian Kuantitatif 

 Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan 

instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis 

berdasarkan prosedur-prosedur statistik. (Creswell, 2010, hlm. 5). 

 Instrument penelitian untuk data kuantitatif ini menggunakan kuesioner atau angket. 

Untuk memudahkan penyusunan instrument, maka perlu digunakan kisi-kisi instrument. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data adalah suatu proses pengadaan data demi kepentingan penelitian dan merupakan 

suatu prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Nazir 

(1988, hlm. 211) mengemukakan bahwa, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk 

digunakan. Validitas dari data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil 

datanya sendiri cukup valid. 

 Menurut Bungin (2011, hlm. 133) “Metode pengumpulan data adalah bagian instrument 

pengumpulan data yang menetukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. “Oleh karena itu 

teknik pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian 

yang dilakukan. 

 Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed method) 

maka dalam pengumpulannya menggunakan teknik pengumpulan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif.  Untuk kuantitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau 

keusioner, sedangkan untuk kualitatif menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam 

pengumpulan datanya. 

3.5.1 Kuesioner / Angket 

 Kuesioner berisi pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden. 

Fakta-fakta tersebut, bisa saja berhubungan dengan responden, dengan suatu keadaan ataupun 
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dengan orang-orang yang dikenal oleh responden sendiri (Nazir, 1988, hlm. 246). Menurut 

Creswell (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 192), mengemukakan bahwa “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data di mana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan 

kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti”. Menurut Sugiyono 

(2014, hlm. 193), mengemukakan bahwa kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan 

data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan dan pernyataan yang diberikan oleh 

peneliti. Peneliti dapat menggunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, 

perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian, dan perilaku dari responden. 

3.5.2 Observasi 

Pengumpulan data atau dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung 

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut, (Nazir, 1988, hlm. 212). Dengan pengambilan data ini cukup akurat 

dikarenakan peneliti melihat langsung kejadian yang sebenarnya. 

Menurut Patton (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 228-229), mengungkapkan bahwa manfaat 

observasi adalah sebagai berikut : 

1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik 

atau menyeluruh. 

2) Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi 

oleh konsep atau pandangan sebelumnya. 

3) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang 

lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap ‘bisa’ 

dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara. 

4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin 

ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. 

5) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, 

sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. 
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6) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, 

tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang di 

teliti. 

Menurut Bungin (2011, hlm. 133) “Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu dengan panca 

indra lainnya”. Sedangkan menurut Ridwan (2012, hlm. 76) “Observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di 

lakukan”. 

Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2007, hlm. 64) menyatakan bahwa “throught 

observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attacted to those 

behaviour”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam proses observasi ini peneliti belajar 

mengenai perilaku para pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang 

menjadi objek penelitian. 

3.5.3 Wawancara 

Dalam penelitian teknik wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam dari responden. Dalam penelitian ini wawancara berguna untuk 

mendukung hasil dari observasi, wawancara dapat digunakan untuk menemukan atau menggali 

lebih dalam mengenai permasalahan yang tidak dapat dilakukan melalui teknik observasi. 

Wawancara adalah pengajuan pertanyaan secara tatap muka dan langsung bertemu 

dengan subjek di dalam peneliti kita atau sumber informasi kita. Kusumawati (2014, hlm. 47), 

mengemukakan : 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan 

wawancara mendalam. Selama melakukan observasi peneliti juga melakukan interview 

kepada orang-orang di dalamnya. 
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 Moleong (2000, hlm. 150) menjelaskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan 

wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai 

(narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Pegawai Negeri Sipil 

diberbagai instansi Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 3 jiwa. Damanik (2010, hlm. 165), 

mengemukakan bahwa : 

Pada pelaksanaan wawancara, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi, antara lain 

pewawancara (motivasi, rasa aman, keterampilan karakteristik sosial), informan ( 

karakteristik sosial, kemampuan menangkap dan menjawab pertanyaan), isi pertanyaan 

(tingkat kepekaan, rumitnya pertanyaan, tingkat minat pewawancara/informan terhadap 

pertanyaan, sumber kekhawatiran dalam mengajukan atau menjawab suatu pernyataan), 

serta situasi wawancara (waktu, tempat, hadirnya orang lain, sikap masyarakat). 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber, sehingga 

selain peneliti melakukan Tanya jawab peneliti juga mengamati kondisi dan situasi narasumber 

ketika menjawab pertanyaan. Melalui wawancara dengan tatap muka akan lebih memudahkan 

peneliti untuk menganalisis jawaban narasumber faktual atau tidaknya. Ketika jawaban yang 

diberikan oleh narasumber dirasakan masih biasa, maka peneliti dapat melakukan wawancara 

ulang. 

3.5.4 Dokumentasi 

Studi ini merupakan upaya untuk mengkaji setiap tahap bahan tertulis, film, serta catatan 

– catatan sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan dilapangan. Dokumen ini dibagi 

menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi yang berasal dari instansi – instansi pemerintah 

terkait atau penelitian sebelumnya dengan tema senada yang menjadi rujukan dan dokumen 

pribadi peneliti. 

Sugiyono (2010, hlm. 240) mengemukakan bahwa : 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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 Menurut Arikunto (201, hlm. 274) dokumentasi yaitu “ Mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Ridwan (2012, hlm. 77) “Dokumentasi 

adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 

yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 

relevan dengan penelitian”. 

3.6 Analisis Data 

 Setelah peneliti melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, 

wawancara dan observasi perlu di analisis secara akurat. Analisis data diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang objektif agar dapat mengungkapkan permasalahan yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 52) mengungkapkan bahwa, “Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke 

orang lain”. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-

menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat 

sepanjang penelitian, (Creswell, 2010, hlm. 274). 

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

 Menurut Creswell (2010, hlm. 274) mengemukakan bahwa “Analisis data kualitatif 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan 

bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, misalnya peneliti sambil melakukan analisis 

terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara”. 

3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 

 Menurut Zuriah (2009, hlm. 199) prosedur yang sering dilakukan dalam analisis data 

ialah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Data 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan data ialah sebagai berikut : 
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1) Hanya memasukan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan; 

2) Hanya memasukan data yang bersifat objektif; 

3) Hanya memasukan data yang autentik; 

4) Perlu dibedakan antara data informasi dengan kesan pribadi respoden; 

b. Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data dalam penelitian menurut S. Margono (Zuriah, 2009, hlm. 199) 

adalah sebagai berikut : 

1) Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka jawaban ke dalam kategori-

kategori yang jumlahnya lebih terbatas; 

2) Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden dengan jalan 

menandai masing-masing kode tertentu. Dalam analisis kuantitatif maka kode yang 

diberikan adalah angka; 

3) Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang akan menjurus 

ke analisis kuantitatif, biasanya menggunakan tabel, baik tabel distribusi frekuensi 

maupun tabel silang; 

Karena dalam penelitian ini menggunakan 4 rumusan masalah maka menggunakan 

analisis data sebagai berikut : 

3.6.3 Analisis Deskriptif 

 Teknik ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan. Sebagaimana menurut 

Wirartha (2006, hlm. 155) bahwa, “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

sistematis dan akurat fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu”. Data yang 

dikumpulkan bersifat deskriptif yang tidak menguji hipotesis maupun membuat prediksi, akan 

tetapi hanya menjelaskan suatu fenomena, gejala atau kejadian di lapangan yang sebenarnya 

terjadi. 

3.6.4 Analisis Statistik Kuantitatif 

1) Perhitungan Presentase 
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 Menurut Santoso (2011, hlm. 229) bahwa, “ untuk mengetahui kecenderungan jawaban 

responden dan fenomena di lapangan digunakan analisis presentase dengan menggunakan 

formula”. Formula presentasenya sebagai berikut : 

 

 

 

 Keterangan : 

 p = Presentase 

f = Data yang didapatkan 

n = Jumlah seluruh data 

100% = Bilangan Konstan 

Hasil perhitungan dari rumus tersebut kemudian diselaraskan dengan kriteria penafsiran 

nilai prosentase yang telah memiliki ketetapan seperti yang dikemukakan Effendi (dalam 

Asyahida, 2014, hlm.61) sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Prosentase/Skor 

Prosentase Kriteria 

100% Seluruhnya 

75% - 95% Sebagian Besar 

51% - 74% Lebih Besar dari Setengahnya 

50% Setengahnya 

25% - 49% Kurang Dari Setengahnya 

1% - 24 % Sebagian Kecil 

0% Tidak Ada/ Tak Seorangpun 

 Sumber : Effendi (dalam Asyahida, 2014, hlm. 61) 

2) Uji Korelasi 

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 × 100% 
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 Untuk bisa memperoleh jawaban rumusan masalah yaitu mengetahui pengaruh variable X 

terhadap variable Y dan untuk menguji hasil hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis data 

korelasi dengan rumus pearson product moment dan koefisien determinasi. Rumus pearson 

product moment yang digunakan menurut Suaryadi (dalam Septiyuni, 2014, hlm. 82) ialah 

sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑛(Ʃxy)−(Ʃx).(Ʃy)

√{𝑛Ʃ𝑥2−(Ʃ𝑥)2.{𝑛Ʃ𝑦2−(Ʃ𝑦)2}
 

 

Keterangan:  

 

𝑟𝑥𝑦  = Korelasi product moment 

n = Jumlah populasi 

∑ 𝑥 = Jumlah skor butir x 

∑ 𝑦   = Jumlah skor butir y 

∑ 𝑥²   = Jumlah skor butir kuadrat x 

∑ 𝑦²   = Jumlah skor butir kuadrat y 

 Untuk bisa menetukan besarnya koefisien korelasi, peneliti melihat pedoman sehingga 

bisa memberikan interpretasi terhadap hasil dari perhitungan korelasi : 

Tabel 3.2 

Interpretasi Besarnya Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0, 199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

 Sumber : Sugiyono (2012, hlm. 250) 

3. Koefisien Determinasi 
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Dalam penelitian pasti terdapat variabel dan jika penelitian itu menggunakan metode 

kuantitatif yang memiliki lebih dari satu variabel maka harus menganalisis hubungan antar dua 

variabel, dalam menganalisis membutuhkan skala pengukuran, dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien determinasi. Adapun perhitungannya adalah menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

𝐾𝐷 = 𝑟2  × 100% 

(Furqon, 2011, hlm. 100) 

Keterangan : 

KD : Koefisien Determinasi 

r : Koefisien Korelasi 

100 : Bilangan Tetap 

 


