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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan kulim Kecamatan Tenayan Raya

Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2017. Alasan

pemelihin tempat di Kelurhan kulim kecamatan tenayan raya karna dari waktu dan

biaya penulis merasa terjangkau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh  data-data yang dapat di uji kebenarannya relevan dan lengkap.

Prasetyo  Irawan, ( 2004 : 84-87) adapun jenis dan sumeber data yang di

pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari

individu perorangan (Umar, 2002:84). Adapun data dalam penelitian ini

berupa tanggapan responden.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-

buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau intansi terkait.
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Didalam mengumpulkan data akan selalu dihadapi dengan objek yang

akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang

terjadi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan

kemudian ditarikesimpulannya. (Sugiyono, 2003:90).

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam peenelitian ini adalah

masyarakat, dan unsur-unsur kelurahan yang mendapatkan pelayanan publik/

menjalankan fungsi pelayanan pada kelurahan tersebut sebanyak 12 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2011:91). Apabila populasi besar dan peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel

yang ada dari populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis

sampel yakni sampel purposive dan sampel accidental. Sampel purposive yang

dimaksud peneliti adalah Lurah, tokoh agama, tokoh pemuda dan  masyarakat

yang dianggap mampu memberikan keterangan tentang pelayanan publik yang

diselenggarakan di Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang,

dan Kelurahan Mentangor. Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. yang

berjumlah 12 orang yang terdiri dari :
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Sedangkan pengumpulan data pada masyarakat menggunakan teknik

Sampel kebetulan (accidental sampling), dalam menentukan jumlah sampel pada

masyarakat penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sangadji, 2010:189),

sebagai berikut:

Keterangan:
n :  Ukuran Sampel

N :  Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat ditolerir.

 21 eN

N
n




 2%10381,221

381,22


n

 21.0381,221

381,22




 201.02251

381,22




47,99

99

Dari hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa insedental

sampling dalam penelitian ini adalah 99 orang dan 12 orang sebagai Key

Informan.
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Tabel 3.1
jumlah populasi dan sampel dalam penelitian

No Teknik pengumpulan
Data Sumber data Populasi Sampel

1 Wawancara
(key informan)

Kelurahan kecamatan tenayan
raya kota pekanbaru
a. Kepala Lurah Kulim
b. Kepala LurahPebatuan
c. Kapala Lurah Sialang

Rampai
d. Kepala Lurah Mentangor

1
1
1

1

1
1
1

1

2 Wawancara
(key informan)

a.   Tokoh Agama Kelurahan
Kulim, kelurahan Pebatuan,
kelurahan Sialang Rampai,
kelurahan Mentangor.

b.   Tokoh Pemuda Kelurahan
Kulim kelurahan Pebatuan,
kelurahan Sialang Rampai,
kelurahan Mentangor

c.   tokoh masyarakat kelurahan
Kulim, kelurahan Pebatuan,
kelurahan Sialang Rampai,
kelurahan Mentangor

3

3

3

3

3

3

3 Quesioner/Angket a. Masyarakat/pengguna jasa
pelayanan kelurahan kulim,
Kulim, Pebatuan, Sialang
Rampai, Mentangor.

22.381 99

Sumber : Data olahan tahun  2017

Dari tabel diatas adapun pupulasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri

dari 4 kelurahan yang berada di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru yaitu sebanyak

4 orang yang penulis jadi kan sebagai key informan, dengan teknik pengumpulan data

wawancara secara mendalam untuk mencari informasi. Yang menggunakan jasa

pelayanan kelurahan sebanyak 6 orang dengan teknik pengumpulan data wawancara

mendalam. adapun populasi dari masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan

kelurahan yang dijadikan sampel dengan menggunakan teknik Accidental Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan seseorang yang kebetulan penulis jumpai di

lapangan. Kemudian yang penulis berikan kepada Masyarakat dalam penelitian ini yaitu
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berupa angket dengan memberikannya kepada masyarakat yang menggunakan jasa

pelayanan Kelurahan yang penulis jumpai dilapangan yang penulis anggap dapat

memberikan data/informasi dalam penelitian ini.

3.4 Teknis Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan

metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai,

tugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyebrangan

kempang di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan

kenyataan dilapangan dan hasilnya akan dilihat dalam bentuk tabel yang dilengkapi

dengan penjelasan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

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

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai

dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut:
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Sesuai/Maksimal : 76 – 100 %

Cukup Sesuai/Cukup Maksimal : 56 -75 %

Tidak Sesuai/Tidak Maksimal : 40 – 55 %

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Maksimal : 0 – 39 %

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang

telah di ajukan responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan

peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No 15 Tahun 2014 tentang pedoman Pelayanan Publik.

1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti

mudah di lakukan, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur

yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partipasi. Penyusunan standar pelayanan dengan prosedur yang jelas dan

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

3. Akuntabel. Hal-hal yang di atur dalam standar pelayanan harus dapat

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang

berpentingan.

4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menurus di lakukan

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan

5. Tranparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh

masyarakat.

6. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan diberikan

dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak

lokasi, jarak lokasi grafis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental


