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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten kampar. Adapun waktu penelitian ini berlangsung 

dari bulan juni 2016 sampai februari 2017. Alasan penulis melakukan 

penelitian pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

kampar adalah karna lokasi penelitian merupakan tempat penulis 

melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) sehingga mempermudah penulis 

dalam memperoleh data yang di butuhkan selama proses penelitian dan juga 

ingin mengetahui bagaimana Kualitas pelayanan pegawai negri sipil pada 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer  

Adalah data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar 

pernyataan)dan observasi 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang suda jadi dalam 

bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dimana data skunder ini merupakan 

data pendukung dalam penelitian ini. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik engumpulan data, yaitu:  

3.3.1 Observasi  

Adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di 

lapangan. Sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang ada 

mengenai prosedur pelayanan pegawai negri sipil pada dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kampar. 

3.3.2 Angket 

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan 

daftar pernyataan atau pernyataan yang akan penulis ajukan pada responden. 

3.3.3 Wawancara 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi 

yang di butuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap sebagian 

responden yang di anggap perlu dengan berpedoman pada daftar pernyataan 

yang telah disediakan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berupa band, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa 

yang terjadi. Sugiono (2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terjadi atas objek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian adalah jumlah 

populasi yang ada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

kampar yang ditetapkan sebagai sampel melalui metode rendom sampling. 

Adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (sugiono). Untuk 

mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan rumus Slovin. 

   
 

      
 

Keterangan: 

n : Ukuran sampel 

N : Jumlah populasi 

E : Tingkat kesalahan (eror) 

Diketahui : 

n = 
       

                
 

 n = 
        

       
 

n : 99.9 digenapkan menjadi 100 orang 

Jumlah perincian populasi dan sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Perincian Jumlah Populasi Dan Sampel 

Sub Populasi Populasi Sampel 

Jumlah masyarakat yang 359.070 100 

berurusan di disduk     

Capil     

Jumlah 359.070 100 

Sumber : Data Olahan Lapangan 2016 

Dari hasil di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 orang dengan persentase 100% . 

Untuk mendapatkan informasi informasi tambahan, peneliti 

menjadikan pegawai Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kampar 

sebagai Key Informan dalam penelitian ini, adapaun informan kunci dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Key Informan 

NO INFORMAN KUNCI 

JUMLAH 

POPULASI 

1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 

2 Kepala Seksi Administrasi Kependudukan 1 

3 Pegawai bagian kependudukan 3 

 
Jumlah Sampel Keseluruhan 5 

   Sumber:Disduk Capil Kab.Kampar 

3.5 Metode Analisa 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai negri sipil pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai prosedur pelayanan pegawai negri sipil pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar sesuai dengan 

kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalm bentuk tabel yang 
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dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan 

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing 

masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan 

diambil kesimpulan serta saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

data informasi yang diperoleh akan dikelomkakkan dan di pisahkan sesuai 

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk Tabel dan 

diuraikan dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P           = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan       : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Kualitas Pelayanan 

Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003 : 171) sebagai berikut: 

Tinggi / Sesuai     : 76- 100 % 

Cukup sesuai / Kurang    : 56- 75 % 

Tidak sesuai / Rendah    : 40- 55 % 

Sangat tidak sesuai / sangat rendah  : 0- 39 % 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas, maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang 

Kualitas Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 


