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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang 

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada kantor 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru 

yang beralamat Jl. Mustafa Sari No.1, Tengkerang Sel., Bukit Raya, Kota 

Pekanbaru, Riau 28125. Telepon: (0761) 35463. Adapun waktu penelitian ini 

berlangsung selama 4 (empat) bulan pada tahun 2019 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, Data kualitatif adalah 

data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat 

menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati 

atau diteliti. 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-ab&q=dinas+kependudukan+dan+pencatatan+sipil+kota+pekanbaru+telepon&ludocid=6810621667542112125&sa=X&ved=2ahUKEwiiloHOj87eAhXBOY8KHeJdDw8Q6BMwE3oECAYQEg
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Adapaun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti langsung dari 

responden penelitian di lapangan mencakup tanggapan responden terhadap 

wawancara langsung mengenai pelayanan publik dengan menggunakan E-

Government. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada 

objek penelitian mencakup sumber-sumber pustaka dan penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan judul yang diteliti. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mendukung 

penelitian. Adapun metode yang digunakan antara lain: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila 

objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam 

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan 

penggunaan responden kecil. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini 

digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan 

memperngaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, 

responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. 

Pewawancara adalah petugas pengumpul informasi yang 

diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang 

responden untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua 

informasi yang dibutuhkan dengan benar. 

Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat 

menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Dalam 

pelaksanaan wawancara, diperlukan kesediaan dari responden untuk 

menjawab pertanyaan dan keselarasan antara responden dan 

pewawancara. 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang 

biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses 

wawancara dapat berjalan dengan baik. 
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Situasi pewawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat 

wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat 

menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan 

responden pun merasa enggan untuk menjawab pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian. Alasan mengapa dokumen-dokumen dari suatu lembaga harus 

di analisa dalam penelitian ini yaitu: 

 

a. Dokumen merupakan sumber informasi yang lestari, sekalipun 

dokumen tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, dokumen yang 

bisa digunakan dalam kategori ini yaitu dokumen yang 

berhubungan dengan pemahaman terhadap suatu implementasi 

sistem. 
 

b. Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk 

mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan 

interpretasi. 
 

c. Dokumen merupakan sumber data yang alami, bukan hanya 

muncul dari konteksnya, tapi juga menjelaskan konteks itu sendiri. 
 

d. Dokumen itu relatif mudah, murah dan terkadang dapat diperoleh 

dengan gratis. Peneliti tinggal menggalinya dalam tumpukan arsip. 
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e. Dokumen merupakan sumber data yang non-reaktif, ketika 

responden reaktif dan tidak bersahabat, peneliti dapat beralih ke 

dokumen sebagai solusi. 
 

f. Dokumen berperan sebagai pelengkap dan pemerkaya informasi 

yang diperoleh lewat wawancara atau observasi. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh 

keterangan penelitian. Menurut sugiyono (2012 : 54), penentuan sampel 

informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi 

yang maksimum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih informen yang penulis anggap mengetahui 

tentang penelitian. 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai informen adalah subjek maupun 

individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-

cirinya antara lain : 

1. Berada didaerah yang diteliti 

2. Mengetahui tentang Fungsi Disdukcapil kota pekanbaru 

3. Sebagian masyarakat yang ada di tempat 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1. Kepala Disdukcapil 1 

2. Sekretaris Disdukcapil 1 

3. Kabid pendaftaran penduduk/ 

mewakili 

1 

4. Kabid pencatatan sipil/ 

mewakili 

1 

5. Kabid pengolahan data dan 

informasi kependudukan/ 

mewakili 

1 

6. Masyarakat yang mengajukan 

pembuatan dokumen secara 

langsung  

5 

 Jumlah 10 

 

3.5 Metode Analisis 

Metode analisis adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data-data 

penelitian yang menghasilkan kesimpulan atau jawaban dari masalah yang diteliti. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka kemudian data tersebut dikelompokkan 
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menurut jenis dan macam data serta ditambah dengan keterangan yang sifatnya 

mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai penerapan 

Electronic-Government dalam pelayanan di DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

,kemudian dapat diambil kesimpulan 


