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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil duri 

kecamatan Mandau. Yang mana kantor disdukcapil ini berfungsi  dalam hal kegiatan pencatatan 

administrasi kependudukan. Waktu penelitian ini dilakukan setelah melaksanakan seminar 

proposal dalam jangka 3 bulan,penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2016 sampai 

Februari 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer adalah datayang diperoleh langsung dari hasil pengamatan penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan tanggapan responden mengenai 

Implementasi UUNo.24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Study 

Kasus E-KTP di Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau. 

2. DataSekunder adalah data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang 

sudah berupa dokumen atau catatan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengancara mengadakan pengamatan di kantor 

disdukcapil duri kecamatan Mandau untuk melihat secara jelas bagaimna permasalahan yang ada 

dapat di teliti dengan benar. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan terhadap key informen dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

perihal masalah penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni berupa prosedur,peraturan-peraturan,gambar.laporan hasil pekerjaan 

serta berupa foto  ataupun dokumen elektronik (rekaman). Dikumpulkan melalui catatan,arsip 

yang ada pada Kantor Disdukcapil Duri Kecamatan Mandau. 

d.Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu 

pertanyaan untuk mendapatkan data yang di butuhkan. 

 

3.4 Informan Penelitian  

 Dalampenelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu : 

1. Kepala  Bagian Pelayanan Administrasi Kependudukan 

2. Pegawai Bagian Pelayanan Administrasi Kependudukan 

3. Masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP 
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3.5  Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Mandau yang berjumlah 

239.513orang. Adapun Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang melaksanakan 

perekaman kartu tanda penduduk elektronik ( E-KTP ) di Kecamatan Mandau. Peneliti 

mengambil sampel 2 orang dari tiap kelurahan dengan latar belakang yang berbeda dengan 

jumlah 25 kelurahan. 

3.6 Metode Analisa 

Penelitian inimenggunakan teori Miles Huberman yang mengadopsi data deskriptif 

kualititatif. Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunaka 

dalam penelitian ini, maka hasil data tersebut disajikan dan di susun secara sistematis serta 

menjabarkan hal-hal penting terkait hasil temuan, kutipan wawancara , kemudian di analisa 

seluruh jawaban yang diperoleh dari informen  sehingga dapat di deskripsikan dalam sebuah 

penulisan sesuai dengan undang-undang No.24 Tahun 2013 untuk di tarik kesimpulan. 

 


