
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penyelesaian skripsi penulis mengambil objek  

Penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menulis 

adalah deskriptif  kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, 

jadi berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisa yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif yaitu data akan diteliti atau 

dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman. 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, baik itu data primer 

maupun sekunder, kemudian disusun sedemikian tepat dan selanjutnya akan 

dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi gambaran secara 

umum mengenai variabel yang diteliti dengan disertai uraian dan penjelasan 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. 

Responden dari penelitian ini adalah pegawai  yang ada dibidang 

pendaftaran  penduduk  beserta masyarakat. Data yang diperoleh secara 

langsung dari dinas pada kab. Kuantan singingi baik melalui observasi, 

wawancara, kuisioner maupun dokumentasi yang diambil sebagai sampel 

kemudian data ini dianalis. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kegiatan menelaah 

buku–buku maupun informasi–informasi lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi 

terkait. Data ini berfungsi untuk mempermudah pelitian antara lain data 

tentang : 

a. Lokasi penelitian 

b. Jumlah pegawai yang dibidang pendaftaran penduduk dikantor 

Disdukcapil. 

c. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi 

penelitian ini. 

   

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulanya. Adapun yang  menjadi populasi pada 

penelitian ini adalah jumlah pegawai dibidang pendaftaran penduduk 

beserta masyarakat.  

 

1.4.2 Sampel  

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

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya keterbatasan dana,finansial,waktu,tenaga dan sebagainya maka 

peneliti dapat menggunakan sampel itu,kesimpulan akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar – benar 

representatif(mewakili). Melihat jumlah yang lebih dari 100 maka peneliti 

menarik sampel menggunakan teori slovin. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

n =      N 

         1+Ne
2 

n =     376 

         1+ (376 x 0,1
2
) 

            n =     376 

         1+ (376 x 0,01)
 

 n =    376 

         4,76 

n = 78,99 

n = 79 

Keterangan : n  =  jumlah sampel 

 N  =  jumlah populasi 

e   =  Error 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian            

karena kesalahan pengambilan sampel). 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah sebanyak 79 orang. Adapun metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental adalah teknik penentuan 

sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,bila dipandang 

orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data. 

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel dari 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi dan sampel penelitian 

No  Sub populasi  Populasi  Sampel  

1 Masyarakat  376 79 

Jumlah  376 79 

Sumber : Data olahan lapangan 2017 

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 376 

orang, dengan kelonggaran 10% maka hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus slovin tersebut didapat sampel sebanyak 78,99  yang 

dibulatkan menjadi 79 orang.  

Sebagai bahan informasi tambahan penulis menggunakan key 

informan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi Khususnya Dibidang Pendaftaran Penduduk. Kemudian 

data yang didapat dari key informan tersebut akan dijadikan sebagai data 

pendukung didalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode pencarian data, 

baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian maupun dari sumber 

instansional yang berhubungan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 

dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian penulis 

menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan Langsung) 

Teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari 

dekat gejala–gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian 

penulis. Hasil observasi/pengamatan pada penelitian ini dicatat secara 

deskriptif, yang secara akurat mengamati dan merekam fenomena yang 

muncul dan mengetahui hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.  

2. Interview (wawancara) 

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung kepada Key Informan secara mendalam yang dianggap 

mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang – orang tertentu 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah metode dimana penulis 

memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, notulen, peraturan-peraturan, catatan harian, 

dan yang lain-lain. 
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4. Kuisioner (angket) 

 Berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih 

jawaban yang sudah peneliti sediakan. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriftif kualitatif 

yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan – kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai pelaksanaan 

pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan layanan yang baik kepada 

masyarakat. Menggunakan metode diats maka informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 

persentase, disajikan dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P=
F       

x 100% 
        N 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada resonden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sesuai dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2010:171), sebagai berikut: 

1. Sangat baik   : 80%-100% 

2. Baik   : 60%-79% 

3. Cukup Baik  : 40%-59% 

4. Kurang baik  : 30%-39% 

5. Tidak baik  : Kurang dari 30%  


