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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, 

sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian. Penelitian ini di lakukan mulai 

bulan 02 November sampai dengan selesai. Alasan penulis melakukan penelitian 

di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah Karena lokasi 

penelitian berdekatan dengan daerah asal peneliti sehingga dapat mempermudah 

dalam meneliti,  keterbatasan waktu dan biaya. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kegiatan penelitian 

langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data skunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan laporan, 

dokumentasi, informasi yang sudah dipublikasikan, peraturan perundang – 

undangan, dan studi perpustakaan. 
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Adapun Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian 

ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Teknik 

Pemilihan Informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive 

sampling dan bersifat tidak acak serta dipilih berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Menurut Emzir (2010:3) dalam penelitian kualitatif data yang di 

kumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka. 

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan dari. data untuk mengilustrasikannya. 

Berikut sumber data dalam penelitian adalah : 

A. Informan  

Informan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dan dinilai 

memiliki informasi tentang Program Pelalawan Terang di Kecamatan 

Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Sumber Data (Informan) yang 

penulis wawancarai yaitu : 

No Lokasi Bidang Informan 

1 Kantor Dinas Badan 

Perencanaan Daerah 

Kepala Bagian Infrastruktur 

dan Lingkungan Hidup 

Ananda Krisna 

2 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Zamur das 

3 Kantor Camat Teluk 

Meranti 

Sekretaris Camat 

(SEKCAM) 

Abdul Wahab 

4 Kantor PLN Manejer Rayon 

PagkalanKeinci 

Aan Jefry 

5 Teluk Meranti Lurah Teluk Meranti Mursyidin, SE 

6 Teluk Meranti Perwakilan masyarakat yang 

menerima program 

Pelalawan Terang  

6 orang 

7 Teluk Meranti Perwakilan masyarakat yang 

tidak menerima program 

2 orang 
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3.3  Metode  Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpula data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan, yaitu melakukan tinjauan di lokasi penelitian di 

Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. 

2. Wawancara yakni dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden, sifat wawancara ini adalah wawancara terstuktur 

dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. 

Peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat data yang menyangkut 

tentang judul peneliti, objek yang menjadi sumber informasi yaitu 

pelaksana Program Pelalawan Terang.  

3. Dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data berupa foto-foto. 

3.4 Metode Analisis 

Dalam menganalisa data penelitian penulis mengunakan analisa 

deskriptif kualitatif. Penelitian dekriptif ialah penelitian yang dimaksud membuat 

gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Dimana peneliti akan 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh mengenai efektivitas 

pelaksanaan program pelalawan terang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten 

Pelalawan, kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian 

dengan melalui kata-kata atau kalimat.  


