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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai Kualitas 

Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti Sari kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. 

 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian  

Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu  di Desa Mukti Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Fokus dari penelitian ini adalah Kualitas 

Pelayanan Administrasi Kantor Desa Mukti Sari dalam meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik khususnya Pelayanan Surat Keterangan Tidak 

Mampu,Pembuatan Surat Pengantar  KTP dan KK serta Pembutan Surat-surat 

yang lainya diukurBerdasarkanprinsip Pelayanan Publik berdasarkan Dalam 

Keputusan Menteri PAN. 

 

3.3  Jenis dan sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kegiatan penarikan sampel 

dengan dua cara yaitu pertama, penarikan secara sensus untuk pegawai yang ada 

di Kantor Desa MuktiSari dan cara kedua yaitu dengan menggunakan random 

sampling kepada masyarakat yang berurusan KTP dan KK pada kantor desa 
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Muktisari Kemudian penulis membagi dua jenis data dari sumber data yang ada 

yang terdiri dari: 

a. Sumber Data langsung (primer) 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni 

informan penelitian yang terdiri dari warga masyarakat, Pearan Aparatur 

Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Mukti Sari Kecamatan 

Tapung. 

b. Sumber Data tidak langsung (sekunder) 

Yaitu data yang digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya serta diperoleh 

melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalampengumpulandatapenelitianini,penulismenggunakanteknik 

pengumpulandatadenganmelaluitigacara: 

a. Wawancara. 
 

Peneliti lebih menggunakan Teknik wawancara dengan pertimbngan 

bahwa melalui wawancara peneliti akan lebih banyak memperoleh data 

dan informasi yang di butuhkan. 

b. Observasi 

Penulismelakukanobservasilangsungkelapangan yaitu penyelidikan yang 

dijalankan secara sistematis pengumpulan data faktual terhadap masalah-

masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara 
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melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah 

ditetapkan.untukmengetahuikondisi yangsebenarnyaterjadi dilapangan. 

Tentang masalah yang terjadi serta  Terkait dengan judul penelitian yaitu 

Kualitas Pelayanan Administrasi di Kntor Desa Mukti Sari Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar. 

c. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara 

tertulis bersumber pada catatan-catatan,arsip-arsip gambar atau foto pada 

acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses 

penelitian. 

 

3.5  Informan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam Pelayanan di Kantor Desa 

MuktiSari . Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobalitiy, yaitu 

dengan carapurposive samplinghanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang 

fenomena yang terjadi. Untuk jelasnya mengenai informan yang diambil dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Nama Informan Jabatan 

1. Mardi Kepala Desa 

2 M.Imam Safi’i Sekertaris 

3 Asih Setio Rini Bendahara  

4 Panut Kaur pembangunan 

5 Jumiran  Kaur Pemerintahan 

6 Gusnaedi Kaur keuangan  

7 Bapak Rahmat Nugraha Masyarakat  

8 Bapak burhan  Masyarakat 

9 Bapak suparno rahman Masyarakat  

10 Umi rohmatin Masyarakat  

JUMLAH 10 Orang  

Sumber : Data Olahan Penulis 2017 

 

3.6 Analisa Data 

Analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif.Setelah 

data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokan menurut jenis 

datanya.kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan secara 

deskriptif analitik yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau 

gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 


