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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten 

Siak. Penulis memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, terdapat 

permasalahan pelayanan yang perlu penanganan lebih lanjut khususnya pelayanan 

administrasi kependudukan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 Bulan, 

dimulai dari bulan September 2017 - Februari 2018. 

3.2 Jenis Penelitian dan Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. (Sugiono, 2010:11). 

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pelayanan yang dilakukan 

pada administrasi kependudukan di Kecamatan Sabak Auh. Selain itu peneliti juga 

ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelayanan 

prima dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Kecamatan Sabak Auh. 
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3.2.2 Jenis Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Data Primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari 

sumbernya (pihak pertama), berupa identitas responden dan hasil tanggapan 

responden tentang bagaimanakah penerapan pelayanan prima pada Administrasi 

Kependudukan di Kantor Camat Sabak Auh. Adapun data yang diperoleh dari 

narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan penelitian 

tersebut, tentunya berkaitan dengan penerepan Konsep Pelayanan Prima pada 

Administrasi Kependudukan Kantor Camat Sabak Auh, diantaranya: 

a. Informasi dari staf Kantor camat Sabak Auh Kabupaten Siak 

b. Informasi hasil wawancara terhadap masyarakat yang memiliki urusan 

administrasi kependudukan di Kantor Camat Sabak Auh 

c. Hasil observasi penulis dilapangan 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang di peroleh secara tidak langsung 

dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka/buku-buku, laporan-laporan, 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan 

Pelayanan Prima Pada Administrasi Kependudukan Kecamatan Sabak Auh. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 

sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antaranya 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiono, 

2010:145). Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung 

kelapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan 

penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan mengenai Penerapan Pelayanan Prima Pada 

Administrasi Kependudukan Kecamatan Sabak Auh. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang 

mengajukan sederet pertanyaan kepada narasumber secara langsung 

sesuai dengan data yang di perlukan. Wawancara pada penelitian ini 

dilakukan pada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan 

administrasi kependudukan dikantor kecamatan Sabak Auh, metode 

wawancara yang digunakan memperkuat dan memperjelas data yang 

diperoleh. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

langsung oleh peneliti dan mengharuskan peneliti dan narasumber 
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bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan menggunakan pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis yang di terbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek 

penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan 

hasil pekerja serta berupa foto dilapangan. 

d. Studi kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, 

dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya yang 

ada hubungannya dengan masalah peneliti. 

3.4 Informan Penelitian 

Informasi peneliti disi meliputi: 

a. Unsur Pegawai Bagian Administrasi Kependudukan, terdiri dari 7 orang 

yaitu: 1 Kasubag Administrasi, 1 Sekretaris, dan 5 orang Staff maka 

keseluruhan populasi penulis jadikan sampel. Teknik ini disebut 

Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

b. Unsur Masyarakat, penulis menggunakan 10 orang untuk diwawancarai. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah menggelompokkan data berdasarkan variable dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif (Sugiyono, 2010:243). 

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris penelitian menggunakan 

analisa data secara deskriptif kualitatif. Sehingga bisa menjelaskan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai analisis penerapan pelayanan 

prima pada administrasi kependudukan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun didalam pola, memlilih mana 

yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

di pahami oleh diri sendiri maupun orang banyak. 

 

 

 

 

 

 


