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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang 

fenomena dan fakta sosial yang terjadi secara objektif dilapangan, maka jenis 

penelitian yang cocok dengan tujuan itu adalah penelitian kualitatif, karna 

mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan fungsi promosi penanaman 

modal dalam negeri. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk kata, 

kalimat, skema, dan gambar. (Sugiyono, 2013:14).   

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 03 oktober 2017, dan penelitian ini 

dilakukan pada Dinas penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten kepulauan Meranti. Alasan memilih lokasi ini 

dikarenakan dinas penanaman modal mempunyai peran dalam penyelenggaraan 

dan pengenalan terhadap negara dan daerah lain dalam peningkatan investasi 

daerah serta penyelenggaraan kegiatan promosi potensi daerah yang bertujuan 

untuk menarik minat investor untuk berinvestasi ke kabupaten kepulauan Meranti.  

3.3 Sumber Data 

 Data merupakan bagian terpenting dlam penelitian karena inti dari 

penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan di interprestasikan dan analis. 

1. Data primer  

Yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini berkaitan dengan kinerja 
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pegawai yang meliputi: kualitas, kuantitas, waktu, biaya, orientasi pelayanan, 

integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan yang dituangkan 

dalam daftar pertanyaan yang disusun sistematis berdasarkan variabel dan 

indikator. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan dari instansi / unit kerja dinas penanaman 

modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan 

Meranti 

1.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan 

oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang di gali untuk 

mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. 

 Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam penentuan 

subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) teknik 

pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan 

penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang 

menurut pertimbangan sesuai dengan maksut dan tujuan penelitian. Adapun 

Penelitian ini terdiri atas 7 orang informan yaitu : 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Perangkat Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

1 

2 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan 

Iklim dan promosi Penaman Modal 

1 

3 Pegawai Dinas Penanaman Modal pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

5 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan cara: 

1. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) didalam Sugiyono (2013:166) 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis, dan psikologis. 

2. Interview / Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. (Sugiyono, 2013:157). 

3.  Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 
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berdasarkan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, 

fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai 

data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara mendalam. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari 

informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi untuk 

menemukan aspek-aspek yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Promosi 

Dalam Negeri. Dari hasil identifikasi tersebut akan di tarik kesimpulan secara 

kualitatif tentang strategi penanaman modal dalam negeri di dinas penanaman 

modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kepulauan 

meranti. 

Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa 

tahapan yang dijelaskan Miles Dab Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan 

antara lain:. 

1) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di 

lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkip data (transformasi data) 

untuk memilih informasi mana yang di anggap sesuai dan tidak sesuai dengan 

masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 

2) Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan infrmasi dalam bentuk nuratif, 

grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman 
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penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel atau uraian penjelasan. 

3) Pada tahap ahir adalah penarikan kesimpulan atau vertifikasi yangmencari 

pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 

proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan cermat dengan melakukan 

vertifikasi berupa tujun ulang pada catatandilapangan sehingga data-data dapat 

di uji validitasnya. 

 

 

 

 

 


