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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek 

dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta 

didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peniliti lakukan 

serta memberikan argumentasi/pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan 

dan dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan undang-

undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.2. Lokasi dan waktu penelitian 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Sosial 

Kabupaten Siak. Dan waktu  penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2017-

maret 2018. Alasan penulis mengambil penelitian karena letak nya yang strategis 

dan mengingat banyaknya masyarakat yang selalu membuat surat keterangan 

tidak mampu pada Dinas Sosial Kabupaten Siak yang masih kurang efektif dari 

segi penggunaannya. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil 

penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian pada dinas 

sosial kabupaten siak seperti tanggapan respon mengenai pengawasan. Jadi 

data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

observasi di Dinas Sosial Kabupaten Siak.  

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang penulis peroleh dari dinas sosial dalam bentuk jadi seperti 

gambaran umum, dan sejarah dinas sosial tersebut. Jadi data sekunder 

yaitu data yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan 

penelitian. 

3.4. Teknik pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu:  

1. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-

report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.  
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Wawancara disini yang saya gunakan adalah teknik wawan cara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

2. Observasi  

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan 

yang relevan denga objek penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti 

mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk 

memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji 

dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang 

berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta 

cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang 

dianggap menunjang dan relevan dengan masalah.  

3.5. Informant Penelitian 

Informen penelitian adalah subjek yang memberi data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih key informen dan informen yang peneliti 

anggap mengetahui tentang masalah penelitian. Adapun yang akan menjadi 
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informen yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data 

yang utuh dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala  Dinas Sosial 

b. Kepala bidang penanganan sosial dan fakir miskin  

c. Pegawai bidang penanganan sosial dan fakir miskin  

d. Masyarakat  

3.6. Teknis Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan 

wawancara secara mendalam, kemudian mendeskripsikan bagaimana kenyataan 

pada saat melakukan wawancara, kemudian membandingkan data wawancara dari 

satu sumber kesumber yang lain dan kemudian dapat menginterprestasikan data 

dan fakta yang ditemukan dilapanagan. Analisis Data bisa diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi 

informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting, sebab dengan analisislah 

suatu data dapat diberi makna yang bergunakan untuk masalah penelitian. Data 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya apabila tidak 

dianalisis terlebih dahulu. 

Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa 

tahapan yang dijelaskan Miles Dab Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan 

antara lain: 

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informasi kunci 

yang confortable terhadap peneliti kemudian observasi langsung 
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kelapangan untuk menunjang penerima yang dilakukan agar 

mendapatkan data yang di harapkan. 

2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan dilapangan selama meneliti tujuan diadakan transkip data 

(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap 

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian 

dilapangan. 

3. Penyajian data yaitu kegiatan kegiatan sekumpulan informasi dalam 

bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan 

mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 

kemudian disajikan dalam bentuk table atau uraian penjelasan. 

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau vertifikasi yang 

mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat dan proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan cermat dengan 

melakukan. 

 

 

 

 

 

 


