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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, kemudian lokasi penelitian 

dilakukan di PT. PLN (Persero) Rayon Perawang Kabupaten Siak. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi 

mengenai pelayanan tagihan listrik pascabayar yang berdampak merugikan 

pelanggan/masyarakat pengguna jasa tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelayanan tagihan listrik pascabayar 

tersebut dan apa saja hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut sugiyono (2012:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Deskritif Kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu veriabel atau lebih 

(Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

dengan satu variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan 

menganalisis Penerapan Standard Operating Procedure Catat Meter dalam 

Pelayanan Tagihan Listrik Pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Perawang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat narasi dan 

uraian penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang 
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tertulis, perilaku subyek yang diamati juga menjadi data dalam pengambilan hasil 

penelitian ini. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak 

ketiga dengan cara menyebar kuesioner dan wawancara langsung kepada 

responden yang terpilih; 

b. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga tidak 

secara langsung, dalam bentuk laporan catatan, dan dokumen melalui 

tempat kantor peneliti serta melalui studi kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, dan buku-buku relevan serta literature lainnya. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. 

Adapun subyek penelitian/informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

No Subjek Jumlah 

1 Petugas/pegawai 6 orang 

2 Pelanggan Pascabayar 6 orang 

 Total 12 orang 

Sumber : Data Olahan Penulis 2018 
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Alasan pemilihan informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan merupakan orang yang bertugas dalam pelayanan tagihan listrik 

pascabayar. 

b. Informan mempunyai cukup informasi terkait dengan permasalahan. 

c. Informan cukup mewakili petugas dan pelanggan pascabayar. 

Apabila penulis merasa kekurangan dalam pengambilan data dari informan 

yang dimaksud, tidak menutup kemungkinan untuk menambah jumlah informan 

dalam penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta 

pencatatannya kedalam catatan penelitian; 

b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri 

utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (interview) dari sumber 

informasi (interview). 

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen yang ada dan studi literatur dari hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan, untuk lebih mendukung dan menganalisis dan memberikan 

interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang 

lebih akurat untuk mencari solusi permasalahan penelitian. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui penerapan standard operating procedure (SOP) catat 

meter dalam pelayanan tagihan listrik pascabayar di PT. PLN (Persero) Rayon 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Metode 

deskriftif kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan teori-teori yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interorestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran 

(Sugiono, 2005 : 208). 

Jadi berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisis data yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data akan diteliti 

atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman. 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, baik itu data primer maupun data 

sekunder, kemudian disusun sedemikian tepat dan selanjutnya akan dianalisis 

secara deskriptif dan analisis. 

 

 

 

 


