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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (DKPS) Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun

2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Pelalawan,

pemerintah daerah kabupaten Pelalawan membentuk tersendiri Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya adalah penggabungan dari

Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dari fokus masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka penelitian

ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengungkapkan secara mendalam

bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan

di kabupaten Pelalawan.

Menurut Sugiyono (2013:347) Penelitian kualitatif adalah Metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi. Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu Penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan serta menjelaskan secara rinci komponen-
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komponennya berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan

data informasi kependudukan.

Adapun Jenis data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang sebagai informan yang diamati atau

diwawancarai dan dijadikan sumber data utama.Sumber data utama dicatat

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto.

2. Sumber data tertulis

Sumber data tertulis disini dimaksudkan adalah dengan sumber buku dan

majalah ilmiah, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan.

3. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis

secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian

kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh

peneliti sendiri.

Adapun sumberdata yang di paparkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari

sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari  para informan yang

memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian yang berkenaan dengan implementasi

kebijakan  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
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2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan

informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Bentuknya berupa catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan

dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian

3.3.Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berbagai metode di gunakan dalam pengumpulan

data, di antaranya adalah :

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun melihat langsung

ke lapangan, terhadap objek yang diteliti (narasumber). Pengamatan disebut juga

penelitian lapangan.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226), observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data,

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,

sehingga  benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2014:226) mengklasifikasikan observasi

menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara

terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan

observasi yang tak berstruktur (unstructured observation).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipasi pasif

(passive participation): means the research is present at the scene of action but
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does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di dasarkan pada

percakapan secara intensif dengan suatu tujuan dan dengan cara melakukan tanya

jawab secara langsung. Menurut Esterberg  dalam Sugiyono (2014:231)

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang

lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik

observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi

peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada didalamnnya.

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (Semistucture

Interview) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
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Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan data-

data dari informan atau narasumber karena penelitian yang bersifat kualitatif.

Sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel lagi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Menurut Sugiono (2014) dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (life stories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari pegawai kantor dinas

menggunakan teknik sensus, yaitu keseluruhan populasi dari pegawai kantor

dinas di ambil semuanya sebagai sampel.

3.4.Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang 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 diteliti.
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Informan dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode purposive

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan

kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang

dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek yang

diteliti.

Kriteria informan yang penulis pilih adalah Kepala Dinas, Kasubag

Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan beberapa

pegawai dan tokoh masyarakat yang bisa memberikan Informasi yang diperlukan.

III. 1 Informan Penelitian adalah:

NO KRITERIA JUMLAH

1 Kasubag Umum dan Kepegawaian 1

2 Kasubag Keungan 1

3 Kepala Seksi Inovasi Pelayanan 1

4 Kepala Seksi Informasi Kependudukan 1

5
Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dokumen
Kependudukan

1

6 Camat 1

7 Masyarakat 5
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3.5.Metode Analisis Data

Analisis data  merupakan  proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang

lain.

Dalam melakukan penelitian, data mengacu beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang

berhubungan dengan penelitian ini kemudian observasi langsung ke

lapangan untuk menunjang penelitian yang di lakukan agar mendapat

sumber data sesuai yang di harapkan.

2. Pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi

data kasar yang timbul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti

dengan tujuan untuk memilih informasi yang di anggap sesuai dengan

masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

3. Pengajian data yaitu pengumpulan informasi dalam teks naratif, grafik,

jaringan, tabel dan bagian yang bertujuan mempertajam pemahaman

penelitian terhadap informasi yang di pilih kemudian di sajikan dalam teks

ataupun uraian penjelasan.

4. Penarikan kesimpulan yang di lakukan secara cermat dengan melakukan

verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga

data-data di uji kebenarannya.


