
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang menurut (Sukmadinata, 2011) 

adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini 

tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, 

tetapi menggambarkan suatu apa adanya. Dari penelitian deskrptif ini, penulis 

mengambil teknik survey, yaitu salah satu pendekatan penelitian yang pada 

umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak.  

 Adapun alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif yaitu ingin 

mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa adanya 

manipulasi dan untuk memahami karakteristik atau apa yang sedang terjadi dari 

tempat yang hendak diteliti dilokasi penelitian yaitu Kantor Camat Marpoyan 

Damai di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini adalahpenelitian lapangan (field research) yang mengambil 

lokasi pada Kantor Camat Marpoyan Damai yang terletak di Jalan Arifin Ahmad 

Pekanbaru. Dan dalam melakukan penelitian ini mengambil waktu dari Februari 

2017 sampai selesai.         

 Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah ingin 

mengetahui bagaimana kinerja pelayanan pada Kantor Camat Marpoyan Damai 
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dalam pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru, data dan lokasi mudah diperoleh dan 

lokasinya mudah dijangkau. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Menurut Sugiono (2011:14) jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema, atau gambar. 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta 

yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, 

relevan dan lengkap. 

3.3.2 Sumber Data         

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang 

saya gunakan, yaitu data primer dan sekunder. 

1. Data primer         

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada key informan terpilih, hasil penyebaran 

angket (membuat daftar pertanyaan) yang menjadi sampel serta 

dokumentasi  dan observasi. 

b.  Data sekunder 

Data sekunder adalah data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki 

oleh Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk 
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melengkapi data primer yaitu, data, struktur organisasi kantor, dan data 

lain yang mendukung penelitian ini. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa 

yang terjadi. Sugiyono (2004: 72) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.       

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini 

adalah aparatur pemerintah pada Kantor Camat Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru dan masyarakat yang mengurus pembuatan KTP-elyang 

berjumlah15.930 orang. 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu 

populasi atau bukan populasi, dikarenakan apabila jumlah populasi tidak 

lebih dari seratus orang, maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

sensus yang artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel. (Sugiono 

2007:19). Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan masyarakat yang 

mengurus pembuatan KTP-el sebanyak 15.930 orang. 
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Maka untuk mendapatkan sampel dengan menggunakan rumus 

Slovin, yaitu :  

                     n =         N 

         1 + Ne
2
 

Keterangan : 

n =  Sampel 

N =  Populasi 

e
2 

=  Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidak ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi) 

(Husein, 2004:107)   

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. 

Ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau 10%. (Umar, 2002:134) 

Jadi,  
2Ne1

N
n


  

n = 
2)15.930(10%1

15.930


 

n =
1)15.930(0.01

15.930


 

n = 
160,31

15.930


 

n = 
161,3

15.930
 

n = 98,76 = 99 orang (dibulatkan jumlahnya) 

Jadi sampel yang diambil dari populasi yang ada adalah sebanyak 99 

orang. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 
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mengurus pembuatan KTP-el di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai. 

Dimana ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagian remaja dan 

dewasa, PNS dan masyarakat biasa yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini.  

Dari rumus Slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel 

yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 99 

orang dari 15.930 jumlah populasi masyarakat yang mengurus pembuatan 

KTP-el di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyelesaikan dan membuat laporan akhir, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1.  Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan informan. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan 

untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu yang 

diangkat dalam penelitian. Yang pada intinya penulis mengadakan 

proses secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada 

informan seputar informasi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini. 

Tabel. 3.1 Key Informan penelitian 

No. Key Informan Jabatan 

1 Endirios Mahidin Kepala UPTD Disdukcapil Kec. Marpoyan Damai 

2 Budianto, SE Petugas Perekaman KTP-el 
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3 Sri Wulandari Petugas Pelayanan 

 

2.  Observasi  

  Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penulis langsung 

mengamati kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai 

dalam pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru. 

3.  Angket 

  Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun 

daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi 

yang diperlukan oleh peneliti dan disebarkan kepada responden 

mengenai Analisis Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai Dalam Pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru. 

4.  Dokumentasi 

  Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. 

Teknik bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto dan alat 

perekam suara (Recorder). Kamera foto digunakan untuk memfoto 

kejadian-kejadian yang peneliti temukan dilapangan. Sedangkan perekam 
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suara digunakan untuk merekam percakapan wawancara dengan 

informan penelitian dilapangan. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

 Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai Analisa Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai Dalam Pembuatan Ktp-El Kota Pekanbaru.     

 Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan 

negative.          

 Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

P =   F 

    N            

Keterangan :  

P = Persentase  

F = Ferkuensi   

X 100% 
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N = Populasi (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Analisis Kinerja 

Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Dalam Pembuatan KTP-el Kota 

Pekanbaru, keseluruhan indikator yang diajukan kepada responden dengan 

menggunakan pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji 

deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 – 2,33 Rendah  

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


