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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan

atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik untuk

satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan variabel

yang satu dengan variabel yang lain.

Adapun penelitian deskriptif  kualitatif  bertujuan untuk memperoleh

informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang

ada dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan terhitung  bulan Desember 2013

hingga selesai. Dimana penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru karena Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang berlokasi berdekatan

dengan rumah peneliti dan peneliti tertarik dengan masalah yang terjadi tentang

administrasi kependudukan yang masih banyak disoroti oleh masyarakat

mengenai pengurusan administrasi kependudukan yang belum baik.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu

penelitian. Penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data

primer dan data skunder.

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik

dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil

pengisian kuisioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini

data primer yang di kumpulkan adalah data berupa hasil wawancara

kepada pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota

pekanbaru, kuisioner dan observasi langsung di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder merupakan 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. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah

data jumlah pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota

pekanbaru serta data masyarakat yang mengurus administrasi

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru.
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b. Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari

pihak instansi terkait mengenai administrasi kependudukan kota pekanbaru,

sedangkan sumber data-data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari

publikasi instansi-instansi pemerintah yang terkait.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populsi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005: 90).

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat

tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini

adalah semua masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di

disdukcapil kota pekanbaru yang berjumlah 834.224. Pengambilan sampel dari

populasi menggunakan metode insidental sampling dengan mengambil 100 orang

responden yang mengurus administrasi kependudukan dan ditemui di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial,
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waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan insidental sampling yaitu

teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok

sebagai sumber data.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari key informan adalah dengan

menggunakan teknik Purposive Sampling yakni diambil berdasarkan prioritas

dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Key Informan dijadikan sampel adalah 4

orang yang terdiri dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru dan Masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini digunakan teknik

Sampling purposive. Di dalam penelitian ini diambil responden yaitu orang yang

ahli di bidang administrasi kependudukan serta masyarakat yang mengurus

administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota

pekanbaru. Maka menurut penulis dalam Penelitian ini pegawai dibidang

pendaftaran penduduk, pegawai dibidang pencatatan sipil serta masyarakat yang

mengurus administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil

kota pekanbaru sebagai objek penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan

permasalahan ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara

sistematika terhadap fakta-fakta yang nampak pada objek penelitian



36

2. Angket atau Quesioner, yaitu aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan

data dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada

responden untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah

disediakan.

3. Wawancara, yaitu data yang didapat melalui wawancaraatau tanya jawab

langsung dengan responden sesuai dengan permasalahan yang diajukan

kepada responden yang maksudnya untuk mempermudah interview dalam

penelitian.

4. Studi Kepustakaan, yaitu berupa kegiatan mempelajari atau mengkaji

sejumlah literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel serta media massa

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang

berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Implementasi Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterngan yang mendukung untuk

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.



37

Adapun menurut Ari Kunto, dalam menganalisis penulis menuangkan

dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan menuangkan persentase dengan rumus

sebagai berikut:

P = x 100%

Dimana : p = Persentase N = Total Jumlah

f = Frekuensi

Dalam melakukan kriteria penilaian, di lakukan pengelompokan menjadi 5

kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, sebagai

berikut :

a. Sangat baik = 80-100%

b. Baik = 60-79%

c. Cukup baik = 40-59%

d. Kurang baik = 30-39%

e. Tidak baik = < 30%


