
BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri

Hulu pada tanggal 9 September sampai 9 Desember tahun 2013.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak

ketiga dengan cara menyebarkan Quisioner dan wawancara langsung

kepada responden yang terpilih.

2. Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga

tidak secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen

melalui kantor tempat penelitian ini, serta melalui studi kepustakaan,

peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta

literatur lainnya.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan

melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang

diperlukan dalam penelitian ini,



2. Kuisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada

responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

1.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan

kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono, 2005 : 90).

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian

ini adalah pegawai negeri sipil (pegawai kantor camat batang peranap),

masyarakat Batang Peranap yang mengurus pelayanan administrasi dikantor

camat Batang Peranap yaitu populasi sebanyak 150 orang.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Aksidental

Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample,

bila dipandang orang tersebut cocok sebagi sumber data. Untuk menentukan

sampel pada penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. : Keadaan Sampel Penelitian Berdasarkan Jenis Pekerjaan
No Pekerjaan Jumlah sampel

(orang)
Persentase (%)

1 Pegawai Kantor Camat 10 20 %
2 Pemangku Adat 5 10 %
3 Guru 10 20 %
4 Mahasiswa 5 10 %
5 Masyarakat 20 40 %

Jumlah 50 100 %
Sumber : data olahan tahun 2013



1.5. Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui pelayanan publik pada kantor Camat Batang Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu, penulis menggunakan deskriptif yaitu data yang

dikumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang

sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan intresprestasi

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.




