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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Discapil Kota Dumai, yang beralamat dijalan 

Sultan Syarif Kasim No 14 Dumai. pada bulan Desember 2016 – April 2017.  

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada 

populasi yang ada. Kemudian dipelajari untuk dijadikan dasar untuk 

mendeskripsikan setiap populasi yang ada atau menggunakan metode survei. Oleh 

karena itu penelitian ini dikategorikan dalam tipe analisis deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu 

dengan variable yang lainnya. 

Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mengetahui atau menjelaskan  

Pelayanan Dalam Pembuatan E-KTP yang terkait di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Dumai tanpa membuat perbandingan atau hubungan 

langsung dengan variable pelayanan. 
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3.2.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang 

berkaitan dengan penelitian dan dalam penelitian ini berkaitan Palayanan E-

KTP dan ini merupakan tanggapan responden hasil wawancara. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal 

ini diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa laporan maupun informasi 

dari pihak instansi dan pihak yang terkait. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh jumlah pegawai pada Disdukcapil Kota Dumai yang berjumlah 26 orang 

pegawai dan masyarakat yang sudah melakukan perekaman E-KTP yang berjumlah 

177.295 jiwa. 
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3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:91) sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi Besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakili). 

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah melakukan 

peremakam e-KTP pada Disdukcapil Kota Dumai yang berjumlah 177.295 orang 

untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan rumus Slovin. 

Rumus Slovin:   

  

     n =          N 

    1+ N (e)
2 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel  

N = Ukuran populasi  

e =  Tingkat kesalahan  
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Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui jumlah sampel dengan cara:  

 n=       177.295 

 1 + 177.295 (10%)
2 

n=       177.295 

 1 + 177.295 (0,01) 

n=   177.295  = 99,94 = 100 

 1+ 1772,95 

 

Dari hasil diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan teknik yang dilakukan dalam 

pengambilan sampel ini adalah Teknik Simple Random Sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2011:93).  

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk 

jelasnya tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam 

tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1: Jumlah Populasi dan Sampel yang dijadikan Responden 

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1 Masyarakat Yang Sudah Melakukan Perekaman E-

KTP 

 

177.295 

 

96 

2 Pegawai Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Dumai 26 4 

Jumlah 177.321 100 

Sumber : Data Olahan 2016 
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Dari tabel diatas yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat 

yang melakukan perekaman e-KTP yang berjumlah 94 orang. Jadi jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 100 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini penulis langsung mengamati 

pelaksanaan Pelayanan dalam pembuatan E-KTP pada Discapil Dumai. 

2. Wawancara atau Interview 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses 

secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar 

informasi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini. 

3. Kuisioner 

Yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner kepada 

responden dimana setiap pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

secara tertulis. 
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4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah metode dimana penulis 

memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-

bendatertulis seperti buku-buku, notulen, peraturan-peraturan, catatan 

harian,dan yang lain-lain. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan 

menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang 

ditemui dilapangan, serta dilengkapai dengan tabel yang nantinya diberikan 

penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 Adapun menurut Arikunto dalam menganalisa data penulis menuangkan 

dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan persentase dengan rumus 

sebagai berikut : 

P= F x 100% 

   N 

 

Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan menjadi 5 kriteria 

yaitu : Sangaat baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik sebagai berikut : 

a. Baik = 76 % - 100 % 

b. Cukup Baik = 36 % - 75 % 
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c. Tidak Baik = 0 % - 35 % 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Pelayanan 

Dalam Pembuaatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Dumai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


