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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir.Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018. Alasan 

pemelihin tempat di Kelurahan Metro karna dari waktu dan biaya penulis merasa 

terjangkau. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari 

individu perorangan (Umar, 2002:84). Adapun data dalam penelitian ini 

berupa tanggapan responden. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-

buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau intansi terkait. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Didalam mengumpulkan data akan selalu dihadapi dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berua benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang 

terjadi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek 

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarikkesimpulannya. (Sugiyono, 2003:90).  
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 Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat di Kelurahan Metro berdasarkan KK (Kartu Keluarga) di Kelurahan 

Metro yang berjumlah sebanyak 520 KK dengan 2040 penduduk. 

3.3.2 Sampel 

Riduan (2019:56) sampel adalah bagian populasi yang yang mempunyai 

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Adapun teknik sampel data 

penelitian ini menggunakan sampel acak ( random sampling). Berdasarkan 

penjelasan diatas, makapenulis menentukan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus slovin (dalam Huseini Umar, 2002:141) dengan kelonggaran 

ketidak telitian sebesar 10 % dan populasi sebanyak 2040 orang dengan rumus 

sebagai berikut:  

(  
 

       ) 

n  = jumlah sampel 

N  = populasi 

1  = nilai konstanta 

   = eror atau tingkat kesalahan (10 % = 0,1) 

Penyelesaianya adalah: 

N  
    

            
 

= 
    

       
  

=
    

     
 = 95 orang 

Jadi kesimpulannya adalah yang dapat diambil sebagai random sampling 

penelitian adalah 95 orang atau responden. 
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Table 3.1 jumlah populasi dan sampel dalam penelitian 

No Teknik 

pengumpulan data 

Subjek penelitian Populasi Sampel 

1 Wawancara  - Pihak Lurah 

- Pihak Tim Pemekaran 
1 

1 

2 

2 Kuisoner/angket Penduduk 2040 95 

Sumber data: data olahan penelitian 2017 

3.4 Tehnik Analisa Data 

Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan dan 

menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-

situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung 

dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil kuesioner berdasarkan 

indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian dan wawancara dengan para 

informan, sehingga memperoleh gambaran yang dapat diambil kesimpulan. 

Data yang diperoleh dari kuesioner akan diamati dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

P = 
 

 
x 100% 

Keterangan: 

P  = Presentase 

F  = Frekuensi 

N  = Jumlah Responden 

    Setelah mendapatkan hasil akhir maka data tersebut dihitung nilai 

skornya yaitu untuk jawaban Setuju (S) diberi skor 4, untuk jawban Cukup Setuju 
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(CS) diberi skor 3, untuk jawaban Kurang Setuju (KS) diberi skor 2 dan untuk 

jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 1, kemudian untuk mengukur nilai skor 

pernyataan digunakan skala penilaian oleh Sugiyono (2012) dengan rumus 

sebagai berikut: 

Range = 
                              

          
 

Range = 
     

 
 

Range = 0,75 

Selanjutnya berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh nilai range skor 

sebagai berikut:  

1 - 1,75 : tidak baik 

1,76 - 2,5 : kurang baik 

2,51 - 3,25 : cukup baik 

3,26 - 4,00 : baik 

Sehingga dari keseluruhan tanggapan responden terhadap pelayanan 

publik di Kelurahan Metro dapat disimpulkan berdasarkan range skor yang 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 


