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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pelalawan.Waktu penelitian dari bulan November 2017-

Desember 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menulis 

adalah deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, 

jadi berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisa yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif yaitu data akan diteliti atau 

dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu 

pemahaman. 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, baik itu data 

primer maupun sekunder, kemudian disusun sedemikian tepat dan 

selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi 

gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dengan disertai 

uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian. 
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3.3 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari para responden berupa 

tanggapan responden terhadap Kinerja dinas kependudukan dan pencatatan 

Sipil Pelalawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi 

pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4 Informan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian tentang Analisis Kualitas 

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, maka 

dalam penelitian ini menggunakan key informan adalah Kabid Data & 

Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan. 

Sedangkan sebagai informen dalam penelitian ini adalah: 

No. Jabatan / Kedudukan Nama 
Informan Keterangan 

1. Kabid Data & Informasi Azhari Informan A 
2. Sekretaris Dinas 

Kependudukan & Catatan 
Sipil Pelawawan 

Joni Naidi 
Informan B 

3. Kabid Pelayan Pendaftaran 
Penduduk 

T. Jabridin Informan C 

4. Sub. Bagian Kepegawaian 
Umum & Perlengkapan 

Hengki Hadi 
Saputra Informan D 

5. Masyarakat yang sudah 
membuat e-KTP  

2444 Masyarakat 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis akan melakukan pengumpulan data dari lapangan 

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:  

1. Observasi (pengamatan) 

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

lansung dengan objek penelitian dengan guna mendapatkan informasi 

yang ada hubungannya dengan penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung kepada Key Informan secara mendalam yang dianggap 

mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara yang 

dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang 

tertentu yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Dokumetasi  

Dokumetasi adalah data yang penulis peroleh dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, dengan 

bentuk soft copy data dan foto terkait Pelayanan. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data di gunakan teknik deskriftif 

kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai 

pelaksanaan pelayanan umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil 
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Kabupaten Pelalawan dalam memberikan layanan yang baik kepada 

masyarakat.  

 

 

 

 


