
31 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Menurut Rober Bogdan dan Steven (1993:30) metodologi kualitatif menunjuk 

kepada perosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif: ungkapan atau 

catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan 

ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik 

(utuh). Jadi pokok kajian baik sebuah organisasi atau individu tidak akan diredusir 

(disederhanakan) kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesa yang 

direncanakan sebelumnya. Tetapi akan dilihat dari sebagai bagian dari sesuatu 

yang utuh. 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru, yang akan dilaksanakan 

pada bulan januari-maret 2018 dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terutama di 

Bidang Pencatatan Sipil ditemukan adanya masyarakat yang kurang puas 

dengan pelayanan administrasi Pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. 

2. Motivasi dan perilaku individu merupakan bidang yang sesuai sebagai 

upaya peningkatan kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekanbaru. 

3. Pertimbangan dari sudut geografis dan praktis, yaitu waktu, biaya, dan 

tenaga yang dapat digunakan secara efektif dan efisien. 
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3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan observasi. Data ini meliputi data atau informasi tentang 

kinerja pegawai dan tanggapan responden terhadap kinerja pegawai dalam 

meningkatkan kerja pegawai. 

2.   Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kota pekanbaru yang berupa: struktur organisasi, pendidikan pegawai, 

jumlah pegawai,dan rincian tugas pokok serta fungsi pegawai. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Maleong, 

2000:135). Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-

pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-

pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan (Maleong, 2000:136). 



 

 

33 

2. Observasi 

   Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2009:145) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Jenis pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

sesorang (Sugiyono, 2009:240).  Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang bebentuk karya seni dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain. 

 

3.4 Informant Penelitian 

Informant dalam penelitian ini, peneliti 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.  
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Berdasarkan pengertian diatas, maka informant dalam penelitian ini 

adalah kepala bidang pelayanan pencatatan sipil, kepala seksi kelahiran, 

beberapa orang pegawai seksi kelahiran dan beberapa orang masyarakat. 

 Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No.                           Informan                Jumlah 

1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil                  1 

2. Kepala Seksi Kelahiran                  1 

3. Pegawai Disdukcapil                  2 

4. Masyarakat                   5 

Jumlah                   9 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009:245) menyatakan 

“Analisis data sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun 

kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Dalam 

kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan 

data dari pada selesai pengumpulan data. 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

(Mattehew B dan A Michael H, 1992:16).  

1) Reduksi Data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsaan, dan tranformasi data “kasar” yang 

dihasilkan dari catatan-catatan tertulis lapangan. Sebagaimana yang 

diketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang 
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berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data atau proses transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun. 

2) Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis 

ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat 

dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan 

pada kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Penciptaan dan 

penggunaan penyajian tidaklah terpisah dari analisis. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam hal ini dilakukan setelah tahap 

reduksi data dan penyajian data selesai. Dari permulaan mengumpulkan 

data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang  mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data 

kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

siklus atau interaktif dimana peneliti harus bergerak di antara empat alur 

itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak di antara reduksi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa penelitian. 


