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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester ganjil tahun Ajaran 2013-2014

sampai dengan selesai pada Kantor Urusan Agama Kecamata Tualang Kabupaten

Siak

3.2 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam

penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan

dan pegawai kantor ataupun data mengenai kegiatan yang ada dalam

instansi yang berbentuk daftar pertanyaan.

b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan kantor camat ataupun

data yang sudah tersedia yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus

penelitian. Menurut Sugiyono (2008 : 90) Populasi adalah “wilayah generalisasi

yang terdirir atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi populasi dari

penelitian ini ialah seluruh pegawai yang berada di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tualang.
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Sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sample dapat didefinisikan

sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah pegawai kantor Urusan Agama dan Masyarakat yang terakit,

tergolong cukup banyak maka penulis menggunakan Rumus Slovin untuk

mengetahui ukuran sampel :

n =             N

1 + N (e )2

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis yang diinginkan

n = 393

1+ 393(0, 1) 2

n  = 80,73

n  = 81

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan sampel yaitu

Kuota Sampling untuk membedakan pengambilan sampel disetiap kelurahan yang

ada di Kecamatan Tualang, dimana setiap kelurahan yang ada di Kecamatan

Tualang dapat diambil 9 orang disetiap kelurahan tersebut, dapat dilihat pada

tablel 3.1 :
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Tabel 3.1
Jumlah Sampel Masyarakat disetiap Kelurahan/Desa Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak
No Kelurahan Jumlah (n)
1. Kelurahan Perawang 9
2 Pinang Sebatang 9
3 Pinang Seb.Barat 9
4 Pinang Seb.Timur 9
5 Maredan 9
6 Maredan Barat 9
7 Tualang 9
8 Perawang Barat 9
9 Tualang Timur 9

Jumlah 81
Sumber: Kantor Urusan Agama

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan

kelapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk melihat

keadaan secara nyata. Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan

mengenai proses pelayanan Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya

jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian

ini. Dalam wawancara penulis meminta informasi dari informan yang terdiri
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dari beberapa pegawai yang mengerti tentang Pelayanan Administrasi

Penikahan dalam hal buku nikah

c. Angket

Angket adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan

yang disebarkan kepada responden mengenai bagaimana Pelayanan

Administrasi Pernikahan dalam hal buku nikah.

3.5 Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan

menurut jenis data serta ditambahkan dengen keterangan-keterangan yang sifatnya

mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dan kemudian di analisa secara

deskriptif kualitatif

Dalam menganalisa data yang terkumpul untuk menggambarkan secara utuh

kenyataan mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan yang

diberikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama kemudian data disajikan dalam

bentuk tabel-tabel dan selanjutnya dianalisa dengan pemikiran yang logis

bedasarkan teori-teori yang ada. Dengan menggunakan skala likert, skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti, yang selanjatnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala liker, maka variabel yang akan diiukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item – item instrumen yang dapat berupa pertanyaan, baik bersifat

favorable (positif) bersifat unfavorable (negatif).
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Jawaban dari setiap item skala likert mempunyai gradasi sangat positif

sampai sangat negatif. Dalam penelitian ini gradiasi yang digunakan yaitu : Baik,

Cukup Baik, Tidak Baik.

Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 67-100% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Cukup baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 34-66% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Tidak Baik : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 0-33% terhadap masing-masing

indikator penelitian.


