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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif suatu proses 

pemecahan masalah dengan menggunakan objek penelitian yang jelas dan lebih 

mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisanya agar lebih 

menarik suatu kesimpulan. Penelitian yang digunakan untuk mengetahui veriabel 

mandiri baik satu variabel maupun lebih (indenpenden tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antarveariabel. 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Duri Kecamatan Mandau, lokasi penelitian 

adalah Kantor Dinas UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan 

Mandau Tahun 2017. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini 

sewaktu penulis PKL di dinas tersebut,  karena tidak sedikit penduduk 

mendapatkan NIK ganda sehingga tidak dapat melakukan pengurusan yang terkait 

dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian penyebab terdapatnya NIK ganda tersebut serta upaya 

dari Dinas UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani kasus 

tersebut agar penduduk tidak sulit dalam mengurus dokumen administrasi 

kependudukan. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, 
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paktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan yang 

diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari 

informan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dipertimbangkan latar 

belakang, pelaku, peristiwa dan proses sesuai dengan kerangka dan perumusan 

masalah karena informasi sejak awal telah ditentukan (purposive sampling) 

dengan asumsi memiliki informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ditekankan 

pada pemberian gambaran serta objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek 

yang diteliti, akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam 

penelitian ini, disamping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan 

juga pemberian informasi yang mendukung. 

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, yang 

mana suatu metode yang membrikan gambaran dan pemaparan fenomena ataupun 

gambaran situasi berdasarkan data-data yang ada. Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk data,kalimat, skema, dan gambar. 

b. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung melalui wawancara maupun observasi dan data lain yang 

dianggap berkaitan dengan penelitian guna kelengkapan peneliti yaitu 

Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 
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yang mana data olahan peneliti lakukan mencari informasi-informasi 

yang bersangkutan dengan judul peneliti. 

ii. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berasal 

dari laporan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh 

melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 

yang berupa data, keterangan, buku dan dokumen pendukung lainnya. 

3.4  Informan Penelitian 

 Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu. Sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi informan, yaitu 

subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian diperoleh, memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian 

sehingga memberikan informasi yang bermanfaat maksud kedua dari informan 

penelitian adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan 

teori yang dibangun dan pencarian informan akan dihentikan setelah informasi 

penelitian dianggap sudah memadai Sugiono (2010: 216). 

 Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana peneliti 

memilih informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan 

penelitian. Sebagai informan yang paling mengetahui bagaimana dampak dari 

terjadinya permasalahan NIK ganda serta yang mendapati NIK ganda, peneliti 

menetapkan dua unsur informan yaitu pegawai UPTD Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan penduduk yang mendapati NIK ganda. 
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 Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan 

mengetahui permasalahan ini berikut tabelnya : 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Uraian  Jumlah  

1 
Koordinator Kependudukan UPTD Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kecamatan Mandau 
1 Orang 

2 Kepala UPTD kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Orang  

3 Petugas Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan 1 Orang 

4 Penduduk Yang mendapati NIK ganda 5 Orang 

Total  8 Orang 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data yang diperlukan 

sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data 

dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Obervasi   

Yaitu pegumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan 

yang diteliti. Penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau bahwa peneliti 

mengamati secara langsung objek yang diteliti dan peristiwa yang terjadi, 

objek yang menjadi penelitian ini adalah para Petugas Pelaksana dan 

masyarakat yang terlibat dalam urusan pelayanan administrasi 

kependudukan sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. 
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b. Wawancara atau Interview  

Wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui 

wawancara dengan informan penelitian, metode ini merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 

melalui dialog langsung secara lisan terhadap sebagian informan yang 

dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti. Kegiatan wawancara yang peniliti lakukan tidak 

terstruktur dengan melakukan tanya jawab secara bebas agar jawaban yang 

dihasilkan dapat memberikan hasil penelitian. Yang menjadi narasumber 

peneliti dalam kegiatan wawancara ini yaitu petugas pelaksana dan 

masyarakat yang mendapati NIK ganda. 

c. Dokumentasi  

Yaitu dalam menggunakan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti 

membuat instrumen dokumentasi yang berisi instansi variabel-variabel  

yang akan didokumentasikan dengan menggunakan check list untuk 

mencatat variabel yang sudah ditentukan dan hanya tinggal membubuhkan 

tanda cek ditempat yang sesuai (Riyanto, 2010: 103). Dokumentasi adalah 

data informasi pendukung berupa catatan, gambar, transkip buku dan 

sebagainya yang dilakukan pada saat pencarian informasi yang bersumber 

dari dokumentasidan arsip yang relevan dengan penelitian. 

3.6  Teknik Analisis Data Kualitatif 

Deskriptif kualitatif yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terinci berdasarkan kenyataankenyataan yang ditemukan dilapangan. Peneliti 
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tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif prinsip pokok 

teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang 

terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai 

makna (Sugiono, 2010: 88). Untuk mendapatkan solusi serta memenuhi 

kebutuhan penduduk agar dalam segala pengurusan dokumen administrasi 

berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk mengatasi NIK ganda 

pada Kecamatan Mandau penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

 


