
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini maka penulis 

menetapkan lokasi penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Riau dan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Adapun penelitian ini dimulai pada bulan Oktober hingga Februari 2018 

dengan upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta untuk memperkuat 

penelitian ini.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2016: 11) jenis penelitian yang digunakan deskriptif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016: 14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar.  

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016: 156) yang peneliti 

perlukan adalah sebagai berikut: 

a. Data Perimer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 

merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari 
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hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ditetapkan. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Riau  

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016: 156), data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian 

ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data 

yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen seperti 

buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto 

sebagai bukti  penelitian ini benar dilakukan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-

bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, 

maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan obyektif (sesuai 

dengan kenyataan). 

a. Indept Interview 

Indept interview adalah wawancara mendalam yang digunakan oleh 

interviwer (peneliti) untuk memperoleh data atau informasi dari informan baik 

keyi nforman ataupun informan biasa . Wawancara dibantu alat perekam suara 

(tap recorder). Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi. Adapun menurut Mudrajad Kuncoro (2009:160) 

Wawancara Personal (personal interviewing)  diartikan sebagai wawancara antar 
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orang, yaitu antar orang yang dalam penelitian ini antara peneliti (pewawancara) 

dan informan (yang diwawancarai), Pewawancara hanya sebagai pemandu 

jalannya wawancara sesuai dengan guidance yang telah ditetapkan sebelum 

kelapangan  untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan, reliabel dan valid. 

b. Observasi  

Observasi merupakan salah satu instrumen yang penting untuk penelitian 

kualitatif. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja atau 

kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau. Yang termasuk dalam obyek observasi adalah 

bagaimana suasana kantor, bagaimana para pegawai bekerja dalam tugasnya 

masing-masing, bagaimana hal-hal terkait penelitian ini dilakukan dan bagaimana 

gambaran secara deskriptif tentang keadaan kantor. Observasi juga dapat 

berfungsi sebagai cross cek informasi dari seorang  informan yang telah kita 

wawancarai.  

Observasi sangat penting, terutama untuk mengamati secara detail 

bagaimana proses  Implementasi E-Office Pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau. Observasi juga dilakukan bagaimana prilaku dalam 

menjalankan tugas.  

Observasi dilakukan peneliti mulai dari mengamati keadaan fisik kantor 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, mengamati setiap ruangan 

baik secara bagian maupun fungsinya. Kemudian mengamati SDM yang ada, baik 

ketika menjalankan tugas-tugas administratif yang lain. Observasi terhadap 

prosedur tata organisasi, sikap dan perilaku pegawai. Observasi juga dilakukan 
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secara keseluruhan tentang setting suasana, ketersediaan sarana-prasarana, 

kendala dan hambatan yang ada serta segala hal yang mampu dilihat dan 

diintepretasikan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan catatan-catatan tertentu yang terkait dengan 

informasi tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau  atau suatu 

bantuan  penelitian berupa pengumpulan informasi dari dokumen  yang terkait 

dengan objek penelitian baik berupa gambaran-gambaran kertas, artikel dan 

sebagainya. 

 Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data 

yang relatif mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila 

mendapatkan data yang kurang valid, relatif mudah untuk melakukan 

penyesuaian. 

 Dokumen diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, data pegawai, sarana, 

prasarana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan 

data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam 

tentang suatu masalah. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling 

dimana peneliti memilih Informan yang paling mengetahui bagaimana 

implementasi e-Office  dan apa saja faktor-faktor yang menghambat 

implementasinya. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Adapun yang 

menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi 

mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Key Informan Penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Riau. 

 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

1.  

M. Yunus  

Badan Penelitian Dan 

Pengembangan 

Provinsi Riau 

Kepala Bidang 

Umum 

2.  

Irawaty, S.Kom, M.Si 

Dinas Komunikasi, 

Informasi dan Statistik 

Provinsi Riau 

Seksi 

Pengembangan 

Aplikasi 

Pemerintahan 

3.  

Indah Permatasari, SH 

Badan Penelitian Dan 

Pengembangan 

Provinsi Riau 

Staf Bidang 

Kepegawaian 

4.  

Suratik, S.Sos 

Badan Penelitian Dan 

Pengembangan 

Provinsi Riau 

Tenaga 

Administrasi 

Bidang P3 

5.  

Nahira Putri Ananda, A.Md 

Badan Penelitian Dan 

Pengembangan 

Provinsi Riau 

Tenaga 

Administrasi 

Bidang Umum 

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 2017 

 

 



63 
 

3.5 Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2016: 60) Analisis data merupakan proses untuk 

mengelompokkan pengurutan  data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi e-Office dan faktor yang 

mempengaruhi implementasi e-Office pada Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Riau , peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian-

kejadian. 

Analisis deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian, setelah data terkumpul dilakukan 

pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasikannya kemudian 

proses analisa dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. 

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini 

adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:  

a. Reduksi Data  

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 71) Reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakkan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus 
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selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Eduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang 

dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan 

penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan 

bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang 

tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada 

objek penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan 

pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai 

dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh 

kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat 

agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari 

permasalahan. 

 

 


