
 
 

BAB III 

 
METODE  PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian 

 Menurut Cholid dan Achmadi, memberikan penjelasan tentang 

Metode Penelitian : 

1. Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; 

2. Penelitian artinya suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. 

 
Pada dasarnya bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk 

melakukan suatu penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis) untuk mendapatkan data 

yang valid berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.1 

 Selanjutnya menurut Arikunto bahwa metode penelitian adalah 

suatu cara dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan dengan tepat guna untuk dibuktikan dan 

dikembangkan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah.2 

 
 Penelitian ini didesain dengan menggunakan Metode Penelitian 

Kuantitatif. 

1Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT.Bumi 
Aksara,2005), Hal. 1-2 
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006), Hal. 8 



 
 

 Dijelaskan Arikunto bahwa dikatakan sebagai penelitian 

kuantitatif karena penelitian ini dituntut dengan menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 

serta penampilan dari hasilnya.3 

Penelitian Kuantitatif ini menggambarkan keadaan penelitian 

berdasarkan fakta sebagaimana adanya dan penelitian sampel karena 

hanya akan meneliti sebagian dari populasi. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik survei karena ini sangat sesuai untuk 

mengumpulkan informasi atau data yang dipakai untuk menentukan 

pengaruh Variabel Bebas (X) yaitu Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa terhadap Variabel Terikat (Y) yaitu Kepuasan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. Besarnya pengaruh akan menunjukkan 

besarnya konstribusi Variabel (X) Terhadap Variabel (Y), dihitung 

dengan menggunakan Regresi Linear dan Koefisien Korelasi. 

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan model konstelasi penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

3Ibid, Hal. 12 



 
 

Gambar 3.1 
Model Konstelasi Penelitian 
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Keterangan : 

X = Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa 

Y = Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Pxy = Besar/kecilnya Pengaruh Etika Pelayanan  Publik Perangkat 

Desa (X) Terhadap Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Desa (Y) 

Ԑ = Epselon yaitu Variabel Bebas lain yang mempengaruhi 

Variabel (Y) tetapi tidak di ukur dalam penelitian ini. 
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Desain penelitian yang digunakan dalam pengambilan data 

menggunakan dua metode, yaitu : 

1) Metode Survei, yaitu metode penelitian yang menggunakan 

Instrumen penelitian sebagai instrumen utama untuk 

mengumpulkan data. Data berbentuk Kuantitatif (data yang 

berbentuk angka). 

2) Metode Studi Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui buku-

buku, referensi, jurnal, artikel, majalah, dokumen, atau pun karya 

tulis ilmiah yang terkait dengan fokus penelitian ini. 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut  Arikunto bahwa Populasi adalah Keseluruhan 

subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada didalam wilayah penelitian maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.4 

Pengertian lain menurut Sugiyono bahwa Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari Objek/Subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.5 

 

 

 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2006), Hal. 130 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung : Alfabeta, 2011), Hal. 141 



 
 

Berdasarkan pengertian populasi diatas, maka Populasi 

sasaran dalam Penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa 

Padamulya yang berjumlah 7387 orang, sedangkan populasi 

terjangkaunya adalah BPD selain perangkat desa berjumlah 11 

orang dan penduduk desa selain perangkat desa berjumlah 7368 

orang.  

Peneliti memilih populasi terjangkau diatas sebagai 

responden untuk penelitian ini, karena ini sudah mewakili seluruh 

penduduk di Desa Padamulya. Populasi terjangkau ini mampu 

mendukung untuk memberikan data yang valid dan benar kepada 

peneliti dengan menjawab Instrumen yang disebarkan. 

 
2. Sampel  

 Hadari Nawawi mengartikan bahwa sampel secara 

sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data sebenarnya dari suatu penelitian.6 

 Sedangkan menurut Sugiyono bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-

benar homogen dan representatif (bersifat mewakili).7 

 



 
 

Berdasarkan pendapat diatas, maka populasi terjangkaunya 

yaitu BPD selain perangkat desa berjumlah 11 orang dan 

penduduk desa selain perangkat desa berjumlah 7368 orang.  

Agar hasil nya baik, berkualitas dan valid, maka untuk penelitian ini 

diperlukan 80 Responden yang diambil dari para masyarakat yang 

telah dihomogenkan yaitu BPD dan penduduk yang berpendidikan 

SMA/SMU keatas berjumlah 419 orang, didapatkan dengan 

melalui Rumus Slovin, yaitu : 

 

  n =  

 
Dimana  

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi Yang Dihomogenkan = 419 Penduduk 

e2  : Tingkat Kesalahan (10 %) 

1 : Nilai Konstanta 

 

 

 

 

 

 

6Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Jogjakarta : Gadjah Mada University 
Press, 2005), Hal. 144 
7op.cit, Hal. 81 



 
 

Maka dengan Rumus Slovin ini maka Sampel dapat ditetapkan : 

   n  =   

 =  

 =   

 =  

 =  

                           n  = 80 
   
 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan atau penarikan sampel dilakukan 

secara Cluster Sampling (sampel pengelompokkan) yaitu sampel 

diambil dari kelompok-kelompok masyarakat, dan random 

sampling (sampel acak sederhana) yaitu sampel dicampur 

sehingga semua subjek dianggap mempunyai hak yang sama 

untuk terpilih menjadi anggota sampel. Teknik ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor, aspek representatif dan 

sampel, artinya semua ciri-ciri atau karateristik yang ada populasi 

harus tercermin pada sampel, karena penelitian sampel baru boleh 

dilaksanakan apabila keadaan subjek penelitian didalam populasi 

harus benar-benar homogen. 

 



 
 

  Guna memperjelas uraian diatas, digambarkan skema teknik 

pengambilan sampel seperti dibawah ini : 

Gambar 3.2 

Skema Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

 

 Cluster Sampling ( Sampel Pengelompokkan ) 

  

 

 

 

Di homogenkan ( Berdasarkan Pendidikan SMA/SMU Keatas ) 
 

 

 

 Simple Random Sampling ( Sampel Acak Sederhana ) 
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C. Deskripsi Instrumen Penelitian 

a. Variabel Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa (X) 

1) Definisi Konseptual 

Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa adalah panduan 

yang dilakukan oleh Perangkat Desa dengan berdasarkan nilai-

nilai norma yang berlaku dalam menyelenggarakan pelayanan 

kepada publik untuk memenuhi tuntutan, harapan, dan 

keinginan masyarakat. 

2) Definisi Operasional 

  Total skor Variabel X (Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa) diperoleh dari 80 orang Responden, yang diukur dengan 

menggunakan instrument berbentuk Skala Likert Empat (1:4) 

dengan 20 butir pernyataan, dengan indikator : 

1) Norma  

2) Kejujuran 

3) Empati  

4) Daya Tanggap 

5) Kepentingan Masyarakat  

3) Kisi-Kisi Instrumen 

 Data penelitian tentang Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa yang disusun dengan Skala Likert  1 sampai 4, 

dimaksudkan adalah skor 1 sebagai skor Etika Pelayanan 



 
 

Publik Perangkat Desa yang terendah dan skor 4 untuk Etika 

Pelayanan Publik Perangkat Desa yang tertinggi. 

 Kisi-kisi yang ditampilkan merupakan matriks dari 

variabel dan indikator serta sebaran butir instrumen. Dari 

matriks ini tercatat 20 butir yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data dari 

responden. Berikut dapat dilihat kisi-kisi variabel Etika 

Pelayanan Publik Perangkat Desa yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

    Tabel 3.1 

            Kisi-Kisi Instrumen Etika Pelayanan Publik Perangkat Desa (X) 

No Indikator Nomor Butir 
Pernyataan Jumlah Butir 

1 Norma 1,2,3,4 4 
2 Kejujuran 5,6,7,8 4 
3 Empati 9,10,11,12 4 
4 Daya Tanggap 13,14,15,16 4 
5 Kepentingan Masyarakat. 17,18,19,20 4 

Jumlah - 20 
 

 

b. Variabel Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

1) Definisi Konseptual 

Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah 

suatu sikap dan respon yang dirasakan oleh seseorang karena 

kinerja pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan yang 

dirasakannya. 



 
 

2) Definisi Operasional 

  Total skor Variabel Y (Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan) diperoleh dari 80 orang Responden, yang 

diukur dengan menggunakan instrument berbentuk Skala Likert 

Empat (1:4) dengan 20 butir pernyataan, dengan indikator  

1) Sikap 

2) Kinerja 

3) Kualitas Pelayanan 

4) Keterbukaan 

5) Tanggung Jawab 

 
3) Kisi-Kisi Instrumen 

 Data penelitian tentang Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan yang disusun dengan skala 1 sampai 4 Likert, 

dimaksudkan adalah skor 1 sebagai skor Kepuasan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan yang terendah dan skor 4 untuk 

Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 

tertinggi. 

 Kisi-kisi yang ditampilkan merupakan matriks dari 

variabel dan indikator serta sebaran butir instrumen. Dari 

matriks ini tercatat 20 butir yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data dari 

responden. Berikut dapat dilihat kisi-kisi variabel Kepuasan 



 
 

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Instrumen                                                                    

Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Y) 
 

No Indikator Nomor Butir 
Pernyataan Jumlah Butir 

1 Sikap 1,2,3,4 4 
2 Kinerja 5,6,7,8 4 
3 Kualitas Pelayanan 9,10,11,12 4 
4 Keterbukaan 13,14,15,16 4 
5 Tanggung Jawab 17,18,19,20 4 

Jumlah - 20 
 

 

c. Jenis dan Sumber Data 
 

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui 

penelitian lapangan, melalui responden sesuai dengan item 

pernyataan dalam kuesioner. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan maupun dokumentasi dengan memanfaatkan 

sumber-sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat 

menunjang objek yang diteliti. 

 

 

 

 



 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

 Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk 

menambah wawasan berkenan dengan teori-teori yang digunakan. 

studi pustaka ini didapat dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai 

teori yang dijadikan landasan dalam menyusun usulan penelitian. 

b. Instrumen Penelitian 

 Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara membagi atau 

dengan menyebarkan daftar pernyataan (Instrumen) yang 

berkaitan dengan penelitian kepada responden untuk 

menjawabnya dengan didampingi peneliti guna menghindari 

pernyataan yang kurang dipahami ataupun biasa di isi oleh orang 

lain. 

c. Alat Pengumpulan Data 

 Informasi atau data berbentuk skor yang diperlukan dalam 

penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data yaitu : (1) Skor Etika 

Pelayanan Publik Perangkat Desa (Variabel X) yang berpengaruh 

terhadap Skor Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

(Variabel Y). Untuk mendapatkan skor variabel (X) dan variabel (Y) 

tersebut, dijaring dengan menggunakan instrumen penelitian skala 

empat dari likert yang disusun dengan menyediakan 4 pilihan 

alternatif yang disediakan, terdiri atas : Sangat Setuju (SS), Setuju 



 
 

(S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS), dimana 

jawabannya diklasifikasikan dalam 4 kategori yang berkisar antara 

1 sampai 4. Skor jawaban responden diatur sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Skor Skala Empat Likert 

 
No Pilihan Jawaban Kode Skor/Nilai 
1 Sangat Setuju SS 4 
2 Setuju S 3 
3 Tidak Setuju TS 2 
4 Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik untuk menganalisis data yang telah terkumpul dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Data yang telah ditabulasi akan diuji dengan menggunakan 

distribusi frekuensi dan tendensi sentral. 

2. Untuk menguji pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y), 

menggunakan persamaan regresi sederhana Ŷ = a + b X. 

3. Untuk menguji kekuatan pengaruh variabel (X) terhadap variabel 

(Y), menggunakan koefisien korelasi product moment dari pearson 

dan koefisien determinasi.  

4. Untuk mengetahui tingkat signifikansi diantara variabel (X) dan 

variabel (Y) digunakan pengujian t-hitung.  

Selanjutnya hasil perhitungannya, akan diperiksa kebenarannya 

dengan statistik SPSS Versi 22.   



 
 

F. Hipotesis Statistik 

 Berdasarkan deskripsi diatas, berikut diajukan hipotesis statistik 

sesuai dengan pengajuan hipotesis penelitian sebelumnya sebagai 

jawaban atau pendapat sementara terhadap masalah penelitian yang 

telah dirancang, yaitu “ Terdapat pengaruh positif Etika Pelayanan 

Publik Perangkat Desa Terhadap Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan ”. 

Ho:p=o artinya tidak terdapat pengaruh Etika Pelayanan Publik 

Perangkat Desa (Variabel Bebas X) Terhadap Kepuasan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan ”. 

Ha:p>o artinya terdapat pengaruh Etika Pelayanan Publik Perangkat 

Desa (Variabel Bebas X) Terhadap Kepuasan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan (Variabel Terikat Y) ”. 
 

 

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan, ini berlokasi di Desa 

Padamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi 

Jawa Barat. Ini menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti karena lokasi ini sangat sesuai dengan judul penelitian 

yang diajukan oleh peneliti, selain juga karena ditugaskan dan 

ditetapkan oleh Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi 

Negara untuk menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

Peneliti. 



 
 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi 

penelitian (lokus), dapat dilihat dalam peta Desa Padamulya 

seperti gambar dibawah ini. 

Gambar 3.3 

Peta Wilayah 
Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara,                                                  
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat 

 
          

Sumber :  Peta Administratif Desa Padamulya Kecamatan Cipunagara                                                
Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat 



 
 

2. Jadwal Penelitian 

 Jadwal penelitian ini sesuai dengan Kegiatan yang dilakukan 

penulis mulai dari Bimbingan Skripsi sampai dengan Wisuda     

Ke- IX, terhitung sejak bulan April tahun 2015 sampai bulan Maret 

2016. Untuk lebih jelasnya jadwal penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan/Tahun 2015 

Bulan/Tahun 

2016 

April Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Bimbingan 
Penyusunan 

Skripsi 

            

2 Pengajuan 
Usulan 

Penelitian 

            

3 Sidang 
Usulan 

Penelitian 

            

4 Penelitian 
Lapangan 

            

5 Analisis data             

6 Penulisan 
&bimbingan 
BAB 1V & V 

            

7 Sidang 
Komprehensif 

            

8 Perbaikan 
Skripsi 

            

9 Wisuda 
Tahun 2016 

            

Sumber : Diolah Dari Kalender Akademik STIPAN Tahun 2015 


