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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis di Jalan 

Antara. Namun untuk mendapatkan jawaban mengenai sistem dan prosedur 

pelayanan penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkalis 

(studi penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau) peneliti 

juga mewawancarai Birokrasi yang dilewati dalam pengurusan surat Izin 

Mendirikan Bangunan, yaitu : 

1. UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau; 

2. Kantor Camat Mandau; 

3. UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kecamatan 

Mandau; 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis; 

5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis; 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Data untuk membantu penulis melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis data sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber guna memperoleh 

jawaban yang relevan dari permasalahan. Data premier tersebut 

menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat 

terhadap perilaku birokrasi ketika memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat.  

2. Data Sekunder 

Yaitu data dan informasi yang sudah tersedia pada objek yang diteliti 

berupa laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen Dinas yang 

mengelolanya. 

 

3.3 Populasi dan sampel  

a. Menurut Sugiono (2008:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

b. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 

masyarakat yang tidak diketahui, namun disini peneliti menggunakan teknik 

insidental untuk menentukan sampel yaitu siapa saja masyarakat yang peneliti 

temui selama melakukan penelitian akan menjadi sampel yang berjumlah 10 

orang. Peneliti merasa 10 orang masyarakat yang dijadikan sampel sudah mampu 

menjawab tujuan penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk 

mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada responden mengenai permasalahan yang akan diteliti 

demi kesempurnaan data yang akan diperoleh. Alasan menggunakan 

teknik wawancara karena dapat langsung bertatap muka dengan 

responden dan data yang diperoleh lebih jelas dan yang akan menjadi 

keyinforman. 

Tabel 3.2 

Keyinforman 

 

No Bagian/bidang Informasi Kunci 

1.  Kepala UPT Workshop dan Peralatan 

Kecamatan Mandau  

1 

2.  Kepala Camat Mandau 1 

3.  Kepala UPT Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu Kecamatan Mandau 

1 

4.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bengkalis 

1 

5.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bengkalis 

1 

6.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan satu Pintu 

1 

 Jumlah Keseluruhan  6 
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2. Observasi  

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dimana peneliti 

mengamati sistem dan prosedur yang ada dikantor Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data terkait baik 

menggunakan media tulis maupun elektronik sebagai bukti atau 

dokumentasi telah melakukan penelitian. 

4. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.  

 

3.5 Analisis Data 

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam menulis adalah 

deskriptif kualitatif yang yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Menurut 

Sugiono (2011:15) meode kualitatif adalah data yang di nyatakan dalam bentuk 

kalimat, kata dan gambar. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik variable atau lebih 

(indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan anatar 

variable yang satu dengan variable lai. jadi berdasarkan pemaparan diatas jelaskan 

bahwa teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif  

kualiatif yaitu data akan diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga akan 

mendapatkan suatu pemahaman. 
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Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, baik itu data primer 

maupun sekunder, kemudian disusun sedemikian tetap dengan Skla pengukuran 

Likert selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi 

gambaran secara umum mengenai variable yang diteliti dengan disertai uraian dan 

penjelasan berdasarkan hasil penelitian. 

Maka informasi yang diperoleh akan di kelompokkan dan dipisahkan 

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

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

P= 
 

 
        

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indicator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (20:171), 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% 

 


