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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, dipilih nya daerah ini sebagai 

penelitian karena Kabupaten Padang Lawas ini dalampemberian pelayanan publik 

pada masyarakat masih dirasakan kurang baik serta tidak adanya standar 

pelayanan yang dapat diinformasikan kepada masyarakat. 

3.2  Jenis Dan Sumber Data 

Menurut Morleong (2000 : 113). Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan 

seperti Dokumen dan lain-lain. 

1.  Data primer 

  Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti (Sugiyono,2010:137). data pokok penelitian yang diperoleh dari 

responden secara langsung melalui kuisioner atau wawancara kepada perangkat 

pemerintahan yaitu kepala masyarakat dan petugas pelayanan pembuatan akta 

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Lawas. 
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 Data primer tersebut yakni menyangkut tentang identitas responden dan 

tanggapan masyarakat terhadap prilaku birokrasi / aparat pemerintah ketika 

melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran. 

2.  Data skunder 

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data (Sugiyono,2008:402). Pendukung yang berhubungan 

dengan pelayanan pembuatan akta kelahiran yang diperoleh dari Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diperoleh untuk 

diolah dan disajikan sebagai data untuk mendukung peneliti serta berbagai 

dokumen-dokumen literatur dan studi kepustakaan. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

dibutuhkan data-data untuk di olah dan dijadikan kesimpulan dan permasalahan 

yang diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan tekhnik kualitatif 

ini. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data agar ada yang diperoleh 

menjadi objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini adalah metode Kuesioner, Wawancara dan Observasi. 

1. Angket atau Qustioner 

 Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

seperangkat pertayaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2010 : 142). Dalam peneliti ini, teknik pengumpulan data melalui kuisioner 
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ditunjukkan kepada seluruh jumlah sampel yang berasal dari masyarakat yang 

membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Padang Lawas. 

2. Wawancara atau Interview 

Wawancara (interview) yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono,231:2013). Sebagai interview atau wawancara dalam 

penelitian ini ditujukan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas. 

3. Pengamatan langsung atau Observasi 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan pisikologis, dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi (dalam sugiyono,2010:145). 

Kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan 

menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. 

Jadi disini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat 

yang menjadi sasaran penulis untuk melakukan pengamatan adalah di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. 
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3.4  Populasi Dan Sampel 

1. populasi  

 Populasi adalah suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subjek 

ataupun objek dengan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2005 : 90)“populasi 

merupakan keseluruhan objek yang mau diteliti”. 

Adapun objek yang dimaksud adalah : 

a. Unsur pegawai 

Yang dimaksud unsur pegawai disini adalah pegawai dibidang 

administrasi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. 

b. Unsur masyarakat yang menbuat akta kelahiran 

Unsur masyarakat yaitu masyarakat yang membuat akta kelahiran 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang 

Lawas. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti sebagaimana yang 

diungkapkan oloh Sugiyono (2004 : 6). Sampel penelitian adalah sebagai dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 
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Dalam penelitian ini penulis mangambil sampel sebagai berikut : 

a. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijadikan 

sebagai sumber informasi yaitu kepala bidang administrasi 

kependudukan, asisten kabid administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, 2 orang pegawai pemberi pelayanan pembuatan 

akta kelahiran. 

b. Dari masyarakat diambil responden dengan menggunakan metode 

accidental sampling dimana sampel diambil secara kebetulan 

dengan meninjau tempat penelitian, mewawancarai dan 

membagikan angket kepada orang – orang yang kebetulan sedang 

mengurus akta kelahiran. 

Orang – orang inilah yang akan menilai pelayanan yang diberikan oleh 

pegawai, dimana jumlahnya 112.878 orang dan untuk ukuran sampel penulis 

menggunakan rumus slovin, dimana penempatan sampel mempertimbangkan 

batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel 

populasi. 

Rumus slovin tersebut adalah sebagai berikut : 

   

  n 
 

      
 

 

 Keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 
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 dimana jumlah populasi sebesar 112.787 orang dan nilai kritis yang 

diinginkan 10%, maka didapatkan sampel sebesar : 

  n 
 

      
 

    
      

              
 

  n = 
      

        
 

  n = 99,91 

  n = 100 

100 orang masyarakat inilah yang menilai pelayanan yang diberikan 

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. 

   

3.5  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu yang bersifat deskriptif yaitu analisa yang 

berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan – kenyataan 

yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan pelayanan dikantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata – kata atau 

kalimat, dipisahkan menerut kategori untuk memperoleh kesimpulan, Arikunto 

(1993 : 209). 

Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, data tersebut kemudian 

dikelompokkan dan ditabulasikan dengan keterangan – keterangan yang sifatnya 
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mendukung dengan menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dianalisa secara 

kualitatif. 

3.6  Skala Pengukuran 

Dalam penentuan kriteria penelitian dilakukan pengelompokan atau skala 

pengukuran, hal ini mengacu pada pendapat Husaini Usman (2009 : 146) kriteria 

persentase tersebut adalah : 

A. Sangat baik  = 81 – 100 % 

B. Baik   = 61 – 80 % 

C. Cukup baik  = 41 – 60 % 

D. Kurang baik  = 21 – 40 % 

E. Tidak baik  = 0 – 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


