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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil lokasi di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis pada bulan 

januari sampai dengan maret  2018. 

3.2.  Jenis Penelitian  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya 

(Sugiono, 2003 :11). Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa 

tentang pelayanan publik pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.  

3.3. Sumber Data 

1. Data Primer 

Merupakan data pokok dalam penelitian ini yang diperoleh dari 

hasil pengamatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

dihadapi yaitu data tentang pelayanan pada kantor Camat Mandau 

yang berhubungan dengan seluruh indikator dari variabel penelitian.   

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapatkan seperti laporan-laporan, literature-literatur dan 
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lampiran-lampiran data lain yang dipublikasikan yang mana dapat 

mendukung dan menjelaskan masalah penelitian ini. 

3.4.  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:90). Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah 

penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi informen adalah pegawai kantor camat 

Mandau dapat dilihat dari tabel 3.1.   

Tabel 3.1. Informen Penelitian 

Sumber: Kantor Camat Mandau 2018 

Adapun informen dalam penelitian ini adalah pegawai kantor camat 

Mandau yang berjumlah 32 orang pegawai. Peneliti mengambil keseluruhanya 

menjadai informen dengan metode sensus. 

 

 

 

 

No Populasi Jumlah Populasi Sampel 

1. Pegawai 32 32 

Jumlah 32 
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Tabel 3.2. Populasi dan Sampel 

Sumber: Data olahan Peneliti 2018 

Dari tabel 3.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang berjumlah 71.835 kepala keluarga diambil 

secara random sampling (acak). Karena anggota populasi dianggab homogen 

(Sugiono 2003:39). Adapun sampel yang diambil menggunakan teori slovin, 

jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus slovin.  

  
 

        
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah populasi 

e
2 

= Persentase kelangsungan ketidak telitian karena kesalahan  

  pengambilan yang dapat ditolerir atau diinginkan 10 %. 

  
      

              
 

  
      

              
 

  
      

        
 

  
      

      
 

No Populasi Jumlah Populasi Sampel 

1. Masyarakat (KK) 71.835 100 

     Jumlah 103.835 100 
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Jadi, jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 100 orang masyarakat 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan  informasi suatu data dan bahan lainnya dibutuhkan 

dalam penulisan proposal di lakukan dengan tiga cara yaitu : 

a. Pengamatan langsung atau observasi 

Yaitu cara pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap objek yang ditetliti. Observasi merupakan alat yang 

langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala. Banyak aspek-

aspek manusia yang hanya dapat diamati melalui observasi langsung. 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan in situ 

Suntuk tujuan empiris. Pemilihan yang meliputi pengamatan ilmiah 

yang memfokuskan pengamatan secara sengaja maupun tidak sengaja, 

sehingga mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat dan 

kesimpulan apa yang diambil. Pengubahan  berarti observasi tidak 

hanya dilakukan secara pasif. Peneliti boleh mengubah perilaku atau 

suasana tanpa mengganggu kewajaran. Disini seorang peneliti 

bertindak sebagai seorang pengamat yang netral dan objektif terhadap 

fenomena yang ditelitinya. Meskipun suatu saat ia ikut berpartisipasi 

didalam berbagai kegiatan dikonteks masyarakat yang ditelitinya, ia 

tetap menjaga netralitas dan objektifitasnya sebagai peneliti.  lainnya.  
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Adapun observasi dilakukan kepada pegawai Kantor Camat 

Mandau dalam teknik ini peneliti langsung ke lokasi dengan cara 

melihat dan mengamat secara lansung serta berinteraksi dengan apa 

yang diteliti. 

b. Wawancara dan Interview 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab 

kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini. 

c. Angket (Qustioner) 

Yakni pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan serta tertulis kepada responden dilengkapi dengan berbagai 

alternatif jawaban, kemudian para responden diminta untuk memilih 

salah satu jawaban yang dianggap benar. Teknik ini penulis gunakan 

untuk menyaring data para responden yang sulit ditemui atau sering 

tidak ada ditempat dengan cara ini diyakini responden akan 

memberikan jawaban yang jujur terhadap pertanyaan yang diajukan. 

3.6. Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2003 :11) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel maupun lebih dengan tanpa membuat perbandingan 

atau hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Jadi penelitian ini 
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memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada 

pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diringi dengan 

interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Setelah data-data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis 

memisahkan dan mengelompokkan menurut jenis dan disajikan dalam bentuk 

tabel yang telah disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang ada hubungannya 

dengan penelitian sehingga dapat diteliti teori-teori yang diperoleh dari studi 

kepustakaan. Dan kemudian data dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka 

dan presentase untuk selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analisa (Arikunto 

2006:79). 

Adapun persentase dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut : 

  F  

 P =  x 100% 

  N 

Keterangan : 

 p = Presentase 

 F = Frekuensi 

 N = Total Jumlah 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tentang Analisis Pelayanan 

Publik Pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan 

indikator yang diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik 

pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Arikunto (2006:79), sebagai 

berikut : 
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 Tinggi / Maksimal    : 76 – 100% 

 Cukup / Kurang    : 56 – 75 % 

 Tidak Maksimal /  Rendah   : 40 – 45 % 

 Sangat Tidak Maksimal / Sangat Rendah : 0 – 39 % 

3.7.  Teknik Skala Pengukuran 

Untuk menganalisis pelayan publik pada Kantor Camat Mandau 

Kabupaten Bengkalis maka penulis melakukan teknik pengukuran dengan 

menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiyono, 2008:107). 

 Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 

kata-kata. Adapun yang menjadi alternatif jawaban penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 


