
44 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri, baik itu satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sugiyono 

(2013:11) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2017 -

Januari 2018 dengan terlebih dahulu peneliti mengadakan pendekatan dengan  

Subjek Penelitian, mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah menulis laporan 

penelitian dan penelitian ini berlokasikan di PT.PLN (persero) Rayon Panam 

Pekanbaru. Alasannya pemilihan lokasi ini karena terdeteksi adanya masalah yang 

dapat diteliti.  

3.3 Jenis  Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya releven dan lengkap. Jenis 

data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2013:15), data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 
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kata, kalimat, dan gambar. Data yang berupa kata-kata, atau gambar dapat 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. 

Dilihat dari sumber datanya, menurut Sugiyono (2013:156) pengumpulan 

data dapat bersumber dari data primer dan data skunder. Adapun data yang 

penulis dapatkan ini bersumber dari: 

3.3.1 Data Primer 

 Menurut Suryabrata (2005:39), data primer yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya . Data 

ini diperoleh dari : 

a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan 

masalah penelitian Perbandingan Pelayanan Publik Secara Online dan 

Manual di PT PLN (persero) Rayon Panam. 

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di PT PLN (persero) Rayon 

Panam. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Menurut Sugiyono (2013:156), data skunder adalah data yang diperoleh 

melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian 

ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen. Data 

Sekunder yang peneliti dapat pada penelitian ini yaitu dari instansi terkait yaitu di  

PT.PLN (persero) Rayon Panam. 
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3.4 Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (moleong, 2000: 

97). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball Sampling untuk 

menentukan informan penelitian. Snowball Sampling adalah proses penentuan 

informasi berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlah secara 

pasti dengan mengenali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan, 

Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah 

memadai. (Sugiyono, 2011:97) 

  Adapun key informan dalam penelitian ini adalah manajer PT.PLN 

(persero) Rayon Panam. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 

 

No Jabatan Jumlah 

1 
Kepala Bidang Pelayanan Pelanggan dan  

Administrasi  PT PLN Rayon Panam  

 

1 

2 
Pegawai yang bertanggung jawab dalam 

pelayanan pasang baru dan perubahan daya 

 

2 

3 
Pelanggan online PT.PLN (persero) Rayon 

Panam 

 

10 

 

4 
Pelangan manual online PT.PLN (persero) 

Rayon Panam 

 

10 

 

Total 23 Orang 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2013:156), jika dilihat dari teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), 

observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan ketiganya. Untuk 

mendapatkan data dalam melakukan penelitian Perbandingan PelayananPublik 

Secara Online dan Manual di PT.PLN (persero) Rayon Panam peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: 

3.5.1 Wawancara   

 Prasetya Irawan (2004:64), wawancara adalah metode penelitian yang 

datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan Informan penelitian. Dalam 

penelitian yang penulis lakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu 

melakukan tanya jawab yang bebas guna mendaptkan jawaban secara mendalam. 

Dalam penelitian ini peneliti wawancarai yaitu pegawai instansi terkait dan 

mayarakat  

3.5.2 Observasi  

 Menurut Sanapiah Faisal (2005:52), metode observasi adalah metode 

yang menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap situasi, 

proses dan prilaku.  

 Penelitian yang penulis lakukan di PT.PLN (persero) Rayon Panam, 

penulis mengamati secara langsung objek yang diteliti, dan mengamati secara 

langsung fenomena yang terhadi, dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah PT. PLN (persero) Rayon Panamuntuk mengetahui Perbandingan 
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Pelayanan Publik Secara Online dan Manual. Sehingga data yang diperlukan 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

3.5.3   Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, gambar, transkip buku 

dan sebagainya untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Metode ini 

digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi dan 

arsip yang relevjan dengan penelitian. 

3.6 Teknik Analisa Data Kualitatif 

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diuraikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan 

sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. 

 Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Pelayanan Publik Secara Online 

dan Manual di PT.PLN (persero) Rayon Panam, maka data yang diperoleh 

diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Analisis 

Perbandingan Pelayanan Publik Secara Online dan Manual di PT.PLN (persero) 

Rayon Panam. 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009:339), kegiatan analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu  

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
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mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu 

diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan  salah satu dari teknik analisis 

datakualitatif. Penarikan kesimpulan aalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan 

 

 


