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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Sako sebagai wilayah pemekaran dari

desaPasarbaru. Waktu Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan

november 2013 sampai dengan  April 2014. Dimana Penelitian ini mengkaji

analisis kualitas dan pelayan publik bidang administrasi kependudukan di Desa

sako Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu Data

Sekunder dan Data Primer .

1. Data sekunder dikumpulkan dari kantor desa, lembaga-lembaga terkait,

dan berbagai studi literatur.

2. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden melalui

wawancara dan menggunakan pertanyaan/kuesioner yang terstruktur

sesuai dengan tujuan penelitian, Instrumen penelitian yang digunakan

untuk pengumpulan data primer ini adalah kuesioner, wawancara, dan

observasi lapangan. Wawancara atau diskusi dilakukan dengan pemerintah

desa, warga, dan tokoh masyarakat yang ada di desa Sako.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan

teknik sebagai berikut :
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1. Observasi / Pengamatan Langsung dilapangan yaitu dengan cara peneliti

turun langsung kelapangan guna mendapatkan data yang akurat dengan

menghubungkan dan menggabungkan tehnik wawancara serta

dokumentasi yang ada.

2. Kuesioner yaitu berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal

memilih jawaban yang sudah peneliti sediakan.

3. Wawancara yakni melakukan wawancara secara langsung kepada

informan terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan objek

yang ditelitiuntuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik

menggunakan alat perekam maupun alat pencatat.

4. Dokumentasi, yakni mencatat data secara langsung dari dokumen, laporan

yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas subjek / objek yang yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut

Dalam penelitian ini populasi adalah keseluruhan warga desa  dimana

Populasi pada penelitian ini berjumlah 1.760 orang yakni dilihat dari klasifikasi

penduduk berdasarkan mata pencaharian seperti di bawah ini:
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Table III. 1 : Klasifikasi Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Tani
Dagang
Tukang / jasa
Buruh / karyawan Pabrik
PNS
Polisi
Pensiunan
Wiraswasta
Ikut Orang tua
Belum Bekerja

656
45
25
251
62
1
3
258
367
92

Jumlah 1.760
Sumber: Profil Desa Sako 2013.

Pada penelitian ini tidak semua Populasi Dijadikan Sampel karna

keterbatasan waktu, tenaga, dan lain-lain Untuk mempermudah dalam

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005: 156).

Sebagai berikut :

Keterangan :

n : Ukuraan Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir.

= 1 + ( )2
= 1.7601 + 1.760 (10%)2

= 1 + ( )2
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= 1.7601 + 1.760 (0,1)2
= 1.7601 + 1.760(0,01)
= 1.7601.761 (0,01)= 1.76017,61
=  99,94

= 100 orang

3.5 Metode analisis data

Dalam menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di

desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, penulis

menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penulis memberikan

gambaran mengenai bagaimana kualitas Pelayanan yang diberikan kepada

Masyarakat desa Sako, berdasarkan  kenyataan dilapangan  dan  hasilnya akan

dilihat dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Denzin dan lincoln (dalam Herdiansyah 2010:7) menyatakan bahwa

“metodekualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar

melalui pengalaman first-hand dari peneliti yang langsung berproses danmelebur

menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan

diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya,apaadanya dan catatan-catatan

lapangan yang aktual”
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Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini dijabarkan menjadi

indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak penyusunan butir-butir

Pertanyaan . Untuk menilai baik atau tidaknya kualitas pelayanan, diberikan lima

penilaian dengan nilai sebagai berikut:

a. Sangat tidak baik : 1

b. Tidak baik : 2

c. Cukup baik : 3

d. Baik : 4

e. Sangat baik : 5

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Kualitas Pelayanan

administrasi Kependudukan di Desa Sako, keseluruhan indikator yang telah

diajukan kepada responden diukur menggunakan teknik pengukuranmenurut

Riduan:

1) 81%-100% tergolong Sangat baik

2) 61% - 80% tergolong Baik

3) 41% - 60% tergolong Cukup Baik baik

4) 21% -40% tergolong Kurang baik baik

5) 0 -20 % tergolong Tidak Baik


