
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Siak pada bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun

2014.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada

populasi yang ada. Kemudian dipelajari untuk dijadikan dasar untuk

mendeskripsikan setiap populasi yang ada atau menggunakan metode survey.

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan dalam tipe analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu

dengan variable yang lainnya.

Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mengetahui atau menjelaskan

nilai Kualitas Pelayanan E-KTP yang terkait di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanpa membuat perbandingan atau hubungan

langsung dengan variable pelayanan.
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yag terlibat

dalam Analisis Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang terdiri dari 11 Pejabat Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak serta 91 Masyarakat

Kabupaten Siak dengan total jumlah sampel sebanyak 102 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2010:91) sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi Besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu sampel yang

diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).

Adapun teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi yang dijadikan

sampel pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Unsur pelaksana program Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

b. Masyarakat di Kabupaten Siak

Adapun dalam penarikan sampel untuk unsur pelaksana  program Kualitas

Pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
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penulis menggunakan Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:96).

Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Siak penulis menggunakan

pengambilan sampel dari populasi menggunakan teknik Slovin sampel dimana

dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut:

N
n=

1 + N.e2

Keterangan:

n: Sampel

N: Populasi

e2: Tingkat Kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi.

Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi adalah sebagai

berikut:

321.645
n=

1 + 1000x0,12

321.645
n=

1 +( 1000x0,01)

321.645
n=

11

n= 90.90 jadi digenapkan menjadi 91 orang.

Dari rumus Slovin sampel diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang

diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 91 orang atau 9,1%

dari 1000 orang jumlah populasi masyarakat di Kabupaten Siak. Untuk
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mengetahui jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dilihat pada table

berikut:

Tabel 3.1: Jumlah Populasi dan Sampel yang dijadikan Responden
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase
1 Masyarakat yang

mengurus E-KTP
321.645 91 89,22%

2 Pegawai Dinas
Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
Kabupaten Siak

11 11 10,78%

Jumlah 1011 102 100%
Sumber: Data Olahan Tahun 2013

Jadi dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel secara

keseluruhan berjumlah 102 orang yang diperoleh dari unsure pelaksana program

Kualitas Pelayanan e-KTP sebanyak 11 orang atau10,78% dari populasi dan

masyarakat Kabupaten Siak sebanya 91 orang atau sebanyak 89,22% dari jumlah

keseluruhan populasi.

3.4 Jenis Data
Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dari objek

penelitian, dalam hal ini pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Siak dan staf lainnya yang berupa wawancara langsung yang

berstruktur berdasarkan pedoman wawancara.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan

wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

kepada responden.

b. 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.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pemngamatan langsung

pada objek penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Siak, dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada

masyrakatyang datang untuk mengurus pada Dinas tersebut. Teknik

observasi ini digunakan untuk menjawab definisi operasional penelitian,

yaitu: Komunikasi, SDM, Fasilitas, wewenang, dan tanggung jawab,

kepribadian pelaksana, prosedur dan mekanisme kerja dan koordinasi antar

bagian.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat

diambil dari dokumen-dokumen pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk



41

menjawab definisioperasional penelitian, yaitu SDM, laporan tahunan,

target dan sasaran kerja, fasilitas dan prosedur dan mekanisme kerja.

3.6 Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan

metode dengan cara statistic deskriptif yaitu dengan menganalisis dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk menarik

suatu kesimpulan dari penelitian (Sugiyono,2010:169). Dimana setelah data

dilapangan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan untuk kemudian

dianalisa secara kuantitatif bersifat deskriptif dengan menghitung jumlah rata-rata

skor menggunakan skala interval. Kemudian hasil penelitian ditambah dengan

hasil wawancara serta keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam

menjelaskan hasil penelitian baru kemudian ditarik kesimpulan.


