
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Dimana

metode Kualitatif menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang

penyelenggaraan E-Goverment di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Karimun. Adapun tipe penelitian Deskriptif menurut Sumardi Surya Brata dalam Soejono dan

Abdurrahman (1999; 21) secara harfiah, adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat

gambaran (deskripsi) mengenai studi-studi atau kejadian-kejadian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil yang terletak di jalan Poros, Tebing, kabupaten karimun. untuk waktu

penelitian, peneliti mengambil jangka waktu dari bulan Oktober 2013 sampai dengan

Februari 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data pokok dalam penelitian yang diperoleh dari responden secara

langsung.

a. Sistem Pelayanan

b. Proses Pelayanan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang diperoleh dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun serta Peraturan Perundang –

Undangan serta buku – buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.



a. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun

b. Struktur Kepegawaian

c. Data Fasilitas perkantoran.

d. Jumlah, Jabatan dan Pendidikan Pegawai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk

mengetahui penerapan sistem pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, kabupaten karimun.

b. Kuesioner

Merupakan Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya.

c. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden yang dikumpulkan dengan

metode tanya jawab secara langsung dengan responden.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan kuantitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditentukan untuk dipelajari.

populasi yang peneliti ambil adalah seluruh perangkat yang ada di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Kabupaten Karimun yang berjumlah 64 orang. Dan masyarakat yang pernah

pernah membuka situs website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berjumlah 5



orang yang berupa 5 mahasiswa yang berasal dari kepulauan yang berbeda yang ada di

kabupaten karimun. Jadi populasi jumlah populasi keseluruhan berjumlah 69 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili populasi

dengan menggunakan teknik sampling. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengambilan sampel sensus, dengan catatan sampel tersebut mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan dianalisis didalam penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti

mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel yang berjumlah 69 orang.

Berikut ini merupakan tabulasi mengenai sampel dan populasi di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

Tabel 2

Daftar Populasi / Sampel

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun

No Status Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 26 Orang

2 Honorer Daerah 38 Orang

3 Masyarakat 5 Orang

Total Populasi/Sampel 69 Orang

3.6 Metode Analisis

Analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan kedalam suatu

pola, kategori dan satuan uraian dasar (patton, 2002 :97). Metode yang digunakan didalam

penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dimana, metode yang digunakan untuk menganalisis

dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan,

menginterprestasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan.



teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT (Strength, weakness,

opportunity, threat) sehingga dapat diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor-faktor

tersebut. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat

deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor

masukan, yang kemudian dikelompokan menurut kontribusinya masing-masing.

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu :

a. Strength (S), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi

atau program pada saat ini.

b. Weakness (W), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi

atau program pada saat ini.

c. Oppurtunity (O), adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

d. Threat (T), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari

luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk membenah diri membangun

sistem E-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut

dapat diidentifikasi beberapa maslah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat

mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan E-

Government. Strategi pengembangan E-Government menurut prioritas selanjutnya dapat

dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil

yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun.


