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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pengambilan lokasi pada penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana akan diuraikan 

dan dianalisis permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan suatu paradigm 

penelitian untuk mendeskripsikan pristiwa, prilaku orang atau suatu keadaan pada 

tempat tertentu secara rinci dan mendalam.  

3.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti (Sanusi, 13), 

sedangkan menurut (Kuncoro, 2013) kelompok dari komponen penelitian, 

yang dimana komponen tersebut merupakan unit terkecil dari data yang 

dibutuhkan. Populasi pada penelitian ini yaitu semua penduduk yang sedang 

mengurus pembuatan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga pada 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi diambil dari penelitian dengan 

mengunakan cara tertentu, berdasarkan KEPMENPAN nomor 25 tahun 2004 

yang dimaksud dengan responden adalah penerima pelayanan publik yang 

pada saat pendataan sedang berada dilokasi unit pelayanan. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 100 responden yang masing-masing terbagi dalam 50 

responden untuk layanan kartu tanda penduduk elektronik dan 50 respondek 

untuk kartu keluarga. Pada pembuatan kartu tanda penduduk elektronik pada 

hari pertama peneliti mendapatkan responden sebanyak 11 responden, hari 

kedua mendapatkan 8 responden, hari ketiga mendapatkan 14 responden, hari 

keempat mendapatkan 9 responden, hari kelima mendapatkan 8 responden. 

sedangkan pada pembuat kartu keluarga pada hari pertama peneliti 

mendapatkan 9 responden, hari kedua 12 responden, hari ketiga 12 responden, 

hari keempat 10 responden, hari kelima 7 responden. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini mengunakan data primer dan 

skunder yaitu: 

 Data primer adalah data yang dipeloleh secara lansung melalui narasumber. 

Sumber data primer ini diperoleh dengan melalui wawancara, penyebaran 

kuesioner, observasi, maupun dokumentasi yang dilakukan untuk 

mendapatkan data. 
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 Data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak lansung. 

Sumber data skunder bisa berupa arsip dan dokumen yang diperoleh dari 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti mengunakan teknik sebagai berikut: 

3.5.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang terstuktur kepada 

reponden. Pertanyaan tersebut berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

masalah yang akan diteliti. 

3.5.2 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan lansung ke tempat penelitian, cara ini digunakan untuk melihat 

secara lansung kenyataan yang ada dilokasi peneltian. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data melalui dokumen 

serta arsi yang berisi pendapat, teori dan sebagainya yang masih relevan 

dengan masalah penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sistem yang dipakai dalam memproses data yang 

akan menghasilkan hasil analisis, karena data yang dipakai dari suatu penelitian 

tidak dapat difungsikan secara lansung namun harus terlebih dahulu diproses 

menjadi data, lalu menghasilkan informasi yang bisa dipahami dengan mudah. 
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Dalam penelitian ini mengunakan teknik analisis data adalah indeks kepuasan 

masyarakat. 

Tabel 3. 1. Skala Bobot Penilaian Skor 

No Kriteria Penilaiaan Skor 

1 Sangat Baik 4 

2 Baik 3 

3 Kurang Baik 2 

4 Tidak Baik 1 

Sumber: Hasil olahan data primer 2018 

Nilai indeks kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan “nilai rata-

rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Nilai rata-rata tertimbang 

merupakan angka pembanding semua unsur untuk mengetahui nilai indeks 

kepuasan sementara. Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan 

diketahui dengan berbagai jumlah bobot dengan jumlah unsur. Dalam perhitungan 

indeks kepuasan masyarakat terdapat 14 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap nilai 

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: 

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
=

1

14
= 0,071 

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan 

digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝐾𝑀
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
× 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 

Untuk memudahkan interperetasi terhadap penilaian indeks kepuasan 

masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penelitian tersebut dikonversikan 

dengan nilai dasar 25. Dengan rumus sebagai berikut: 
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𝐼𝐾𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 × 25 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteria yang berbeda maka setiap 

unit pelayanan untuk: 

a. Menambah unsur yang dianggap relevan 

b. Memberikan bobot yang berbeda kepada 14 unsur yang dominan dalam 

unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot seluruhnya tetap 1. 

Tabel 3. 2. Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, 

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja 

Pelayanan 

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak Baik 

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik 

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 

4 3,26-4,00 81,26-100 A Sangat Baik 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018 

Nilai Persepsi 1 sampai dengan 4, Nilai Interval IKM 25 sampai dengan 100, 

Mutu Pelayanan A sampai dengan D dan Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik 

sampai dengan Tidak Baik. 


