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BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan

dalam menyusun Skirpsi ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian

sebagai berikut :

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyelesaian proposal penulis mengambil objek penelitian

di Kantor Camat Karimun di Jln.Lubuk Semut Kabupaten Karimun Kep.Riau.

Penelitian dilakukan mulai dilakukan februari 2013 dan direncanakan akan

slesai pada Agustus 2013

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian

kuantitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997:11-13) Penelitian kuantitaif

adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena

serta hubungan-hubungannya.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.

Responden dari penelitian ini adalah masyarakat yang sedang mengurus Kartu

Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat. Data yang diperoleh secara langsung
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dari masyarakat pada Kecamatan Karimun baik melalui observasi, wawancara

maupun kuesioner yang diambil sebagai sampel kemudian data ini dianalisa.

2 Data sekunder

Data sekunder adalah data  yang diperoleh dari kegiatan menelaah

buku-buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi berkaitan.Data ini

berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang:

a. Lokasi penelitian

b. Jumlah masyarakat mengurus di Kantor Camat Karimun.

c. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi

penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2005:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik

kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah penduduk di

Kecamatan Karimun yang mengurus KTP.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dapat dilihat dalam

tabel berikut :



40

Tabel 3.1 : Jumlah Warga Yang Mengurus KTP ( Periode 2010-2012)

No Kelurahan / Desa Jumlah Warga Yang Mengurus KTP

1 Parit 834 Orang

2 Tulang 753 Orang

3 Teluk Air 1093 Orang

4 Sungai Lakam 1086 Orang

5 Tanjung Balai 1127 Orang

6 Lubuk Semut 962 Orang

JUMLAH 5855 Orang

Sumber : Kantor Camat Karimun, 2011- 2012

3.4.2 Sampel

Menurut sugiyono (2005:77), teknik pengambilan sampel menggunakan

accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila dipandang orang yang yang kebetulan ditemui itu cocok

sebagai sumber data.

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah penduduk

Kecamatan Karimun yang menggunakan jasa pelayanan di Kantor Camat

Karimun dalam pengurusan pembuatan KTP. Adapun rumus yang digunakan

untuk mengukur sampel, adalah rumus slovin (Umar Husein 2009;78 ), yakni

ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari ukuran populasi dengan

persentase kelonggaran dengan ketidaktelitian, karena dalam pengambilan
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sampel dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam pengambilan sampel ini

digunakan taraf kesalahan 10%.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

21 Ne
n
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n = 98

Keterangan : n Jumlah Sampel

N =  Jumlah Populasi

e Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena

kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 27.938 Orang,

dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan

rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 98,3 yang dibulatkan menjadi

98 orang.
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Tabel 3.2 : Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian

Sumber : Data olahan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau metode pencarian data,

baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian maupun dari sumber

instansional yang berhubungan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data dalam

penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan

cara sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat

gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis. Hasil

observasi / pengamatan pada penelitian ini dicatat secara deskriptif, yang secara

akurat mengamati dan merekam fenomena yang muncul dan mengetahui

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Data dan informasi tersebut

dapat berupa tabel data kuantitatif dan kualitatif, gambar ilustrasi maupun peta

wilayah penelitian, serta visualisasi foto, sebagai bahan analisis dan penjelasan.

b. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden diwilayah

penelitian merupakan salah satu upaya pencairan data untuk mendapatkan

No Responden Populasi (Orang) Sampel (Orang)

1. Masyarakat 5855 98

Jumlah 5855 98
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informasi tentang Analisis Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah di Knator

Camat Karimun Yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab (wawancara)

secara langsung dengan nara sumber atau pihak-pihak yang terkait dalam

penelitian ini yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Angket (Quetioner)

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara

tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang

dicari. Merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang

terpilih. Jenis kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu

kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana jawabannya sudah

ditentukan,kemudian responden dapat mengisi daftar pertanyaan yang sudah

ditentukan dalam daftar pertanyaan, lalu peneliti mengumpulkan hasil jawaban

dari responden dan membuat kesimpulan dari jawaban daftar pertanyaan

tersebut.

3.6 Teknik Analisa Data

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas

data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan

oleh instrument yang dugunakan untuk mengumpulkan data. Sehingga

menghasilkan data berkualitas yang diperlukan sebagai pengukuran  yang baik

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

metode deskriptif, yaitu suatu cara yang menguraikan secara menyeluruh

tentang data yang diperoleh dan dianalisa berdasarkan kenyataan dan
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menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dan memiliki hubungan,

sehingga sampai kepada sasaran dan tujuan penelitian yang diinginkan.


