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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 yang 

beralamat Jalan Pertanian No. 03 Kabupaten Bengkalis. Sedangkan waktu penelitian 

ini dimulai pada bulan Januari 2018 sampai penelitian ini selesai. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara terperinci mengenai 

judul yang disajikan dalam bentuk tabel dan tabel tersebut diberi penjelasan yang 

dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan 

keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta 

memberikan interpensi terhadap hasil yang relevan dan berusaha menjawabdan 

melihat sejauh mana kualitas pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Sugiyono (2003 : 11) 

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut : 

a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian 

(lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pertanyaan), observasi, 

dan wawancara. 
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b. Data Sekunder Yaitu data pendukung penilitian yang diperoleh dari buku-buku 

penunjang, peraturan perundang-undangan dan informasi dari Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teknis Pengumpulan Data Primer, yaitu teknis pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan instrument sebagai berikut : 

a. Wawancara, metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung dan terbuka kepada key informan atau pihak yang 

berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Tabel 3.1. Key Informan. 

No. Nama Jabatan 

1 

 

2 

Surbaini 

 

Gito Susanto 

Kepala Bagian Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Responden yang sedang melakukan 

pelayanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis 
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b. Angket (Kuesioner), kuesioner yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membuat seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya. Kuesioner penelitian melibatkan 50 

responden. Sugiyono (2003 : 162) 

c. Pengamatan Langsung (Observasi), yaitu mengamati secara langsung objek 

yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas 

pegawai dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), dan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis, sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk 

mendukung data-data primer. Pengumpulan data sekunder dilakuka dengan 

instrument sebagai berikut : 

a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-

catatan atau foto-foto yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain 

yang relevan dengan objek penelitian. 

b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal dan sumber-sumber 

bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan 

diteliti baik berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. 

mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2003 : 90) 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat/Pemohon yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), dan Akta Kelahiran pertama kali pada 1 Januari sampai 31 Desember tahun 

2016 dan 2017. Pemohon yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sebanyak 1.065.620 orang. Besarnya populasi 

dalam penelitian dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan 

pelaksanaan penelitian maka dalam penelitian ini dilakukan sampling. 

3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul reprensentif 

(mewakili). Sigiyono (2003 : 91) 
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Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pemohon Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Untuk menentukan beberapa sampel yang 

dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam penghitung sampel. 

N 

n =  

1 + Ne
2
 

Keterangan : n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi  

e = Eror 10% (Persen kelonggaran ketidak telitian karena keesalahan 

pengambilan sampel). 

1.065.620 

n =  

1 + 1.065.620 (10%)
2 

1.065.620 

=  

1 + 1.065.620 0,01 

 

1.065.620 

=  

1 + (10.656,2) 

1.065.620 

=     

10.657,2 

= 99,99 

= 100 

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat/Pemohon yang mengurus 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pertama 
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kali pada 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2016 dan 2017. Pemohon yang 

mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran 

sebanyak 1.065.620 orang, dengan kelonggaran ketidak telitian sebesar 10 %, maka 

hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut di dapat sampel 

sebanyak 99,99. Jika pecahan yang akan dibulatkan itu kurang dari 0,05 maka 

pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu). Dengan demikian jumlah sampel yang 

penulis ambil dari populasi masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tersebut adalah 99,99 yang 

dibulatkan menjadi 100 orang. 

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Aksidental 

Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik atau 

cirri-ciri yaitu masyarakat yang menjadi pelanggan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Maka orang tersebut dapat 

digunakan sebagai sampel (responden), bila dipandang orang tersebut cocok sebagai 

sumber data. Sampel penelitian ditargetkan berjumlah 100 responden sesuai dengan 

jumlah minimal responden dalam penyusunan Indeks kepuasan masyarakat yang 

dipilih secara tidak sengaja. 

3.5. Metode Analisis 

Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan 
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Metode Kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhan yang diterima oleh masyarakat berikutnya dianalisa dengan Analisis 

Diskriptif. Analisis diskriptif ini dilakukan setelah semua data terkumpul, lalu data 

tersebut dikelompokkan dan ditabulasi menurut jenis data serta ditambah dengan 

keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi sesorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variable yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif. Sugiyono (2003 : 

107) 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data SKM sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 

2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara 

pelayanan publik. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata 

tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Pengelolaan data penelitian ditempuh 

dengan cara sebagai berikut : 

 



53 
 

1. Editing 

Setelah angket diisi oleh responden dan dikembalikan kepada penulis, segera 

penulis meneliti kelengkapan dalam pengisian angket. Apabila ada 

kelengkapan atau jawaban angket yang tidak dijawab, penulis menghubungi 

responden yang bersangkutan untuk disempurnakan jawabannya agar angket 

tersebut sah. Penulis memilih atau menyortir data atau angket sedemikian 

rupa sehingga hanya angket yang terisi dengan benar dan sah yang diolah atau 

digunakan. 

2. Tabulasi 

Setelah data terkumpul, data tersebut diberikan skor terhadap jawaban 9 unsur 

Survei Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan tabel biasa atau 

main tabel, yaitu tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan 

tujuan tertentu. Tabel ini sifatnya kolektif dan memuat beberapa jenis 

informasi. 

3. Analisis SKM dan Interpretasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 

survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, terdapat 9 

unsur atau indikator yang dikaji dalam penghitungan SKM. Setiap unsur 

pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Bobot nilai rata-rata pertimbangan = Jumlah bobot = 1 = 0,11 

     Jumlah unsur   9 
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Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Untuk mempermudah interpretasi nilai SKM yang berkisar 25-100, sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei 

kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, maka hasil penilaian 

tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan nilai 

persepsi dan interval nilai IKM seperti pada tabel 3.2. Sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu 

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

SKM (NI) 

Nilai Interval 

Konverensi 

(NIK) 

Mutu 

Pelayanan 

(x) 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

(Y) 

1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 

4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI No. 14 Tahun 2017 

SKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai pertimbangan 

  Total unsur yang terisi 

SKM Unit pelayanan x 25 
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Guna mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah 

nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 sebagai nilai bobot 

rata-rata tertimbang. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk 

setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur 

pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11. Hasil dari nilai 

indeks komposit (gabungan) tersebut merupakan nilai SKM dari Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam teknik metode analisis adalah menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian dan wawancara. Data yang berupa angka dari hasil angket 

dijelaskan dalam bentuk kalimat, sehingga diperoleh deskripsi hasil 

penelitian.  


