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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

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

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi peraturan izin belajar bagi PNS di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, 

Jln. Cut Nyak Dien Pekanbaru Riau, karena sebelumnya penulis melaksanakan PKL 

(Praktek Kerja Lapangan) pada instansi tersebut.  Dan waktu Penelitian ini dilakukan 

selama semester genap tahun ajaran 2016/2017.  

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Pohan (2007: 45) dalam (Prastowo, 2016:204) data adalah fakta, 

informasi, keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian 

untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu 

gejala. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
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1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui wawancara, dokumen dan observasi. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku 

maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.  

 Sumber data yang akan peneliti peroleh pada penelitian ini tidak 

menggunakan populasi dan sampel, namun melalui  informan penelitian degan teknik 

sampling purposive. Sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:96). 

3.3.2 Informant Penelitian   

Adapun informan atau narasumber yang peneliti pilih dengan melakukan 

pertimbang-pertimbangan yaitu:  

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1 Kepala Bidang Pengembangan Pegawai (Key Informant)  1 orang 

2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai 1 orang 

3 Aparatur Pengelola izin belajar 1 orang 

4 PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi berakreditasi B 1 orang 

5 PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi berakreditasi B 

dan telah mengikuti kenaikan pangkat 

1 orang 

6 PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi berakreditasi C 1 orang 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung, dimana pewawancara disebut interviewer dan orang yang diwawancarai 

disebut interviewee (Husaini dan Purnomo,2009:55).  

Jenis wawancara ada dua yaitu: pertama, wawancara tidak terpimpin yaitu 

wawancara yang tidak terarah. Kelemahannya tidak efisien waktu, biaya dan 

tenaga namun keuntungannya tidak memerlukan keterampilan bertanya serta 

dapat memelihara kewajaran suasana; kedua, wawancara terpimpin yaitu tanya 

jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Kelemahannya 

suasana menjadi kaku dan formal, namun keuntungannya pertanyaan sistematis 

sehingga mudah diolah serta pemecahan masalah lebih mudah (Husaini dan 

Purnomo,2009:56). Dan jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu wawancara terpimpin.  

b. Dokumen  

Yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, surat-surat, 

berkas, laporan atau file, yang sifat utamanya tidak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi di waktu silam.  
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3.5 Teknik Analisa Data 

Pengertian Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisa data pada penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif dimana 

data yang diperoleh ditunjukan dan dipaparkan atau disajikan dalam bentuk cerita 

(deskripsi) kata-kata atau paragraph. Analisi kualitatif brfokus pada penunjukan 

makna deskripsi, pemjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, 

dan sering melukiskannya dalam kata-kata dari pada dalam angka (Sanapiah, 

2010:256). 

Data yang sudah didapatkan dikumoulkan dan selanjutnya diproses melalui 

langkah-langkah yang bersifat umum yaitu reduksi data yaitu semua data yang 

diperoleh ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci kemudian dirangkum 

dan dipilih hal-hal pokoknya, serta disimpulkan dalam bentuk deskripsi. 

 

  

 


