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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu prosedur 

pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan 

subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Dengan penelitian deskriptif ini, peneliti langsung melakukan observasi 

dan wawancara di Kantor Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis, dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Pangkalan 

Nyirih, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan terperinci 

sesuai dengan yang terjadi di lapangan.  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian tentang Analisis Pelayanan Publik Pada 

Pemenrintahan Desa Pangkalan Nyirih, yang dilakukan di Kantor Desa Pangkalan 

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada Oktober 2017 s/d Februari 

2018. 

Alasan penulis memilih kantor Desa Pangkalan Nyirih sebagai lokasi 

penelitian karena berdasarkan observasi dan data yang penulis dapatkan, 

pelayanan pada kantor Desa Pangkalan Nyirih masih ditemukan banyak keluhan. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang datanya 

berupa kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan. Dan sumber data pada 

penelitian ini adalah : 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil 

pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan 

cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak 

buku yang berhubungan dengan penelitiannya. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua 

polisi. (Amiruddin, 2008:95) 
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Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang berurusan di 

kantor desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu 

berjumlah 2.253 orang. 

3.4.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian 

dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. (Harbani Pasolong, 

2013:100) 

 Adapun syarat-syarat dalam pengambilan sampel yang baik, adalah 

sebagai berikut: 

1) Sampel dapat memberikan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh 

populasi. Dalam artian bahwa sampel harus dapat menjelaskan atau 

mewakili populasi. 

2) Sampel tersebut dapat memberikan keterangan sebanyak-banyaknya 

dengan waktu, biaya dan tenaga yang paling minimal. 

Sampel itu hendaknya edquate (cukup dan representatif). Dalam artian bahwa 

sampel yang dipilih harus dapat mewakili populasi yang dipilih. (Harbani 

Pasolong, 2013:100) 

Dari populasi desa diatas, diambil seluruhnya untuk ditetapkan sebagai 

sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sampling jenuh).  
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Sampel jenuh merupakan suatu teknik penarikan sampel digunakan apabila 

keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Harbani Pasolong, 

2013:106) 

Sedangkan untuk masyarakat dalam penelitian ini, jumlah sampel 

respondennya dapat diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 

2004:146).  

n = 
 

      
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Total Populasi 

e = Tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10% dan tingkat    

kepercayaan 90% 

 Jumlah penduduk yang berurusan di Kantor Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 2.253 orang. Sehingga 

berdasarkan rumus slovin diatas, maka jumlah sampel respondennya adalah : 

n = 
 

      
 

n = 
    

           
 

n = 
    

           
 

n = 
    

           
 

n = 
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n = 
    

     
 

n = 99,99 

n = 100 orang 

Jadi, keseluruhan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 orang dengan persentase 100%. 

Dan untuk mendapat informasi tambahan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan informan penelitian melalui pertimbangan bahwa orang yang 

dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Key Informan dalam penelitian ini 

berjumlah 4 orang informan. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III.I. Key Informan Penelitian 

No Jabatan Key Informan Nama KeyInforman Jumlah 

1 

Kepala Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2018 

Khaidir, S.Pd 1 

2 

Sekretaris Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2018 

Sis Bagio, S.Pd 1 

3 

Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan 

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2018 

Sapon 1 

4 

Tokoh Masyarakat Desa Pangkalan 

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis 

Bunyamin 1 

Jumlah Keseluruhan 4 

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017 

 Jadi, key informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 4 orang, yang 

terdiri dari: Kepala Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis, Sekretaris Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis, Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat 
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Kabupaten Bengkalis dan Tokoh Masyarakat Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. 

(Harbani Pasolong, 2013:131) 

3.5.2 Observasi/ Pengamatan Langsung 

Observasi yaitu suatu pengamatan langsung dengan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang hendak diteliti. (Harbani Pasolong, 2013:131) 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 

3.5.4 Kuesioner (Angket) 

Yaitu suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh 

responden itu sendiri. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu 

teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang ditemukan 

dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata 

yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa data dan dihubungkan 

dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. 

Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan skala likert. 

Skala likert merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

(Harbani Pasolong, 2013:153) 

Skala likert adalah yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban dengan pilihan 

sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju/ Selalu/ Baik/ Sangat Positif, diberi skor (5) 

b. Setuju/ Sering/ Positif, diberi skor (4) 

c. Ragu-ragu/ Kadang-kadang/ Cukup Baik/ Netral, diberi skor (3) 

d. Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah/ Tidak Baik/ Negatif, diberi 

skor 

(2) 

e. Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Tidak Baik/ Sangat 

Negatif, diberi skor 

(1) 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data 

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis secara singkat dalam bentuk 

narasi yang memberikan kesimpulan. Dan data yang diperoleh melalui hasil 

angket dan observasi akan diolah dan dianalisis serta dikelompokkan sesuai 

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan 

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
×100 

Keterangan:  

P = Angka persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah nilai keseluruhan 

100% = Ketetapan rumus 

Dalam menentukan kriteria, penilaian dikelompokkan menjadi empat 

kriteria. Terdiri dari Baik, Cukup baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik, sebagai 

berikut: 
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1.  Baik, bila angka persentase mencapai 76% - 100% 

2. Cukup Baik, bila angka persentase mencapai 56% - 75% 

3. Kurang Baik, bila angka persentase mencapai 40% - 55% 

4. Tidak Baik, bila angka persentase dibawah 0% - 39% 

 


