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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi

penelitian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten  Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi penelitian di Dinas  ini

di karenakan penulis melihat banyaknya tenaga honorer yang dirumahkan di

Dinas ini sementara Pelayanan yang dibutuhkan sangatlah banyak, sehingga

penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana kualitas pelayanan publik

pasca pemberhentian honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dari Januari sampai Maret

2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis kumpul sendiri dengan cara

menyebar kusioner dan wawancara langsung, kepada responden yang

terpilih.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga

tidak secara langsung, dalam bentuk laporan catatan dan dokumen melalui

kantor tempat penelitian ini serta melalui studi kepustakaan, peraturan

perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta literature lainnya.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting,

karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah

yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan

standar untuk memperoleh data yang diperlukan, prosedur pengumpulan data

secara umum dalam suatu penelitian adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang

dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek

penelitian, dan proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi

dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi

mengenai analisis pelaksanaan standar pelayanan publik pasca dirumahkan

honorer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non

partisipan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang

berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian,

wawancara yang dilakukan peneliti bersifat tidak terstruktur, dimana

susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan

kebutuhan peneliti mengenai hal-hal yang ingin dan perlu diketahui

peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang

terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi.

Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah

dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil

rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

3.4 Informan Penelitian

Informan peneltian adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian

(Moleong 2007; 26). Informan merupakan orang yang benar-benar

mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah non

probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas

nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti.

Key informan, maksudnya adalah orang yang benar-benar mengetahui

suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh

informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa

pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami

persoalan atau permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan

sebagai key informan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3.1 Daftar Key Informan
No Jabatan Jumlah

1 PLT.Kepala dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kabupaten kuantan

singigi

1

2 Subbag Umum 1

3 Kepala Bidang 3

4 Staff pegawai 2

5 Masyarakat 6

Jumlah 13

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan

metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk

meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai

instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Analisa Deskriptif ini diawali dengan

reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai dalam menganalisis data

yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting

kemudian dicari pola dan temanya. Pada tahap ini peneliti memilih

informasi mana yang relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data

akan mengerucut dan semakin mengarah ke inti permasalahan sehingga

mampu memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2013)
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2. Penyajian data

Setelah reduksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah

menyajikan data, data disajikan dalam bentuk uraian penjelasan yang

bersifat deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, setelah semua data

tersaji, permasalahan dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulannya

yang merupakan hasil penelitian.


