
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti mengambil tempat penelitian pada dinas penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pekanbaru yang beralamat di jl. Cut 

Nyak Dien no 3 kota Pekanbaru. Peneliti memilih tempat ini karena peneliti 

ingin mengetahui hal apa yang menyebabkan pelayanan publik di 

DPMPTSP menjadi baik dari instansi yang lain di Pekanbaru. Waktu 

penelitian dari bulan Januari 2017 – Februari 2017. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang 

menjelaskan keadaan yang berdasarkan kondisi yang ada. Data penulis 

kumpulkan dan klasifikasikan menurut jenisnya, kemudian penulis olah 

kedalam tabel dan diuraikan serta diberikan pembahasan deskriptif dengan 

analisa.  

Berdasarekan metode itu maka informasi yang penulis peroleh akan 

dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi 

persentasenya,disajikan dalam rumus: 

  P= 
 

 
       

Keterangan:    P = persentase 

  F = frekuensi 

  N = populasi 
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus 

diatas maka kita dapat melihat dengan sederhana apakah pelayanan yang 

diberikan  oleh DPMPTSP kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Dengan range keefektifan 80- 100 itu sangat setuju, setuju 60- 

79, cukup setuju 40-59, kurang setuju 30- 39, tidak setuju 0-30. Dengan 

melihat range persentase itu maka kita dapat melihat sejauh mana kualitas 

pelayanan publik yang diberikan oleh kantor DPMPTSP kota Pekanbaru. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data primer yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari 

sumber atau objek guna memperoleh jawaban yang relevan dari 

permasalahan. Data primer penulis peroleh dari responden dan tanggapan 

pegawai terhadap judul penulis. 

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari menelaah buku, 

jurnal, skripsi terdahulu, laporan, serta undang-undang 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Menurut sugiyono(2013:90) populasi adalah wilayah generelisasi 

yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti utuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi meliputi seluruh karekteristik yang dimiliki 

oleh obyek. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasinya yaitu 
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seluruh pegawai negeri sipil dilingkup kantor DPMPTSP kota Pekanbaru 

dan  1000 orang masyarakat yang kebetulan dijumpai pada saat penlitian.  

 

3.4.2 Sampel 

Menurut sugiyono (2013:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Besarnya sampel yang 

tepat digunakan dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang 

dikehendaki, dimana tingkat kepercayaan yang dikehendaki sering 

tergantung pada sumber data, waktu dan tenaga yang tersedia. Dalam hal ini 

penulis menggunakan rumus slovin untuk mendapatkan sampel. Dimana 

dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut; 

n = 
 

           

keterangan:  

n  = sampel 

N  = Populasi 

e
2
  = tingkat kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi 

Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi diatas adalah 

sebagai berikut: 

n = 
 

           

n = 
    

                
  

n = 
    

               
  

n = 
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n = 
    

  
  

n = 100 

Dari jumlah diatas maka sampel pada penelitian ini adalah 100 orang 

masyarakat.  

 Dari rumus slovin sampel diatas dapat kita ketahui bahwa sampel 

yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah 100 orang dari 

total jumlah populasi yakni 1000 masyarakat yang mengurus perizinan di 

DPMPTSP kota Pekanbaru. 

Sedangkan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan, 

penulis menjadikan pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai key Informan dalam penelitian 

ini, adapun informasi kunci dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Key Informan 

 

No Informasi kunci Jumlah populasi 

1 Kasubag program 1 

2 Kasi Pelayanan 1 

3 Staff pelayanan 2 

4 Masyarakat 5 

Jumlah sampel 9 

 Sumber : Olahan 2017 

Dari jumlah sampel untuk Key Informan yang peneliti gunakan 

adalah 9 orang. Sedangkan untuk sampel keseluruhan berjumlah 109 orang 

yang mana di ambil dari 105 orang masyarakat dan 4 sampel Key Informan 

di DPMPTSP . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Keseluruhan 

No Nama populasi Jumlah populasi Sampel 

1 Kasubag Program dan kasi DPMPTSP 2 2 

2 Staff Pelayanan 2 2 

3 Masyarakat yang mengurus izin  1000 100 

4 Key Informan Masyarakat  5 5 

Jumlah sampel 1009 109 

Sumber : olahan  2017 

Dari 100 orang sampel masyarakat penulis mengambil 100 orang 

untuk mengisi angket, dan diantaranya sebagai key informan penulis 

mengambil populasi 5 dan keseluruhan populasi dijadikan sampel yakni 105 

orang untuk lebih menguatkan data yang penulis peroleh. Penulis 

menggunakan teknik Sampling insidental, dimana menurut Sugiyono (2013:9) 

Sampling incidental adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 

itu cocok sebagai sumber data. Maka jumlah sampel yang di ambil sebanyak 

109 orang. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akurat guna memenuhi pertanyaan yang 

penulis buat maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

1.  Observasi 

Observasi adalah data yang diambil secara langsung pada objek 

penelitian dalam suatu waktu keadaan dan tempat tertentu guna 

mendapatkan jawaban yang baik. 
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2.  Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan 

responden untuk memperoleh informasi tentang judul yang penulis ambil. 

3.  Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah data yang penulis peroleh langsung dari 

DPMPTSP, dengan bentuk soft copy data dan foto terkait pelayanan serta 

penghargaan. 

4.  Kuisoner 

Kuisoner/angket yaitu memberikan selembaran pertanyaan kepada 

responden untuk diisi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan secara 

tertulis. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriptif  kualitatif 

yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan 

pelayanan umum di badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota 

pekanbaru dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. 

Menggunakan metode diatas maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 

persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. 

 

 


