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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif. Sugiyono (2013:11) 

menjelaskan penelitian kulitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui isi variable mandiri baik satu variable atau lebih (idenpenden) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu dengan 

variable yang lainnya. 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang Kecamatan Padang 

Panjang Barat. Lokasi penelitian adalah Kota Padang Panjang Kecamatan Padang 

Panjang Barat Sumatera Barat. Alasan penulis untuk meneliti disana adalah untuk 

melihat sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan 

Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. 

 Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 1 januari sampai 18 februari di 

Kota padang panjang Kecamatan Padang Panjang Barat. 

3.3 Jenis dan sumber data 

 Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah 

a. Data primer adalah data yang penulis kumpul sendiri dari pihak ketiga 

dengan wawancara langsung kepada responden yang terpilih. 

b. Data sekunder adalah data yang penulis dapat dari pihak ketiga secara 

tidak langsung, dalam bentuk catatan laporan dokumen melalui Kantor 

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kota Padang Panjang, serta melalui studi 
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kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang relevan 

dan literature lainnya. 

3.4 Metode pengumpulan data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya adalah agar data 

yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena  yang 

akan dikaji, dalam hal ini berarti peneliti terjun langsung dalam  

lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung  

ke  lokasi penelitian. 

Jenis observasi yang digunakan adalah Observasi Berperanserta dalam 

observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian 

(Sugiyono, 2013:166). 

2. Metode Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Wawancara Tidak 

Terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman 

wawancarayang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013:160). Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam 
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Ilmplementasi Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Rabies pada masyarakat Kota Padang Panjang khususnya masyarakat 

yang melakukan aktifitas berburu babi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui data-data 

tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, hukum-

hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan Kebijakan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan 

Rabies. 

3.5 Informan Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini adalah masayarakat Kota Padang Panjang 

yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelitian dan mengetahui bagaimana kondisi secara 

keseluruhan di lapangan. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan 

keterangan demi mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini adalah: 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Bidang Peternakan Kota Padang Panjang 1 orang 

2. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan 

(PUSKESWAN) Kota Padang Panjang 

1 orang 

3. Ketua Persatuan Olahraga Buru Babi (PORBI) 

Kota Padang Panjang 

1 orang 

4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang 

Panjang 

1 orang 

5. Masyarakat pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) 

Kota Padang Panjang 

10 orang 
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Dalam penelitian teknik pemilihan informan adalah teknik Purposive 

Sampling atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah tidak harus mewakili 

seluruh populasi, sehingga informan mampu untuk menjelaskan dan mengetahui 

keadaan yang sebenarnya terkait penelitian. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisa deskriptif kualitatif.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335). Analisa data deskriptif 

kualitatif memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan 

kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian 

ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Kota 

Padang Panjang. 

 Analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan 

oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,2012:246-253) yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data). 

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data). 

Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian penjelasan, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya 

untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Namun yang paling sering 

digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Conclusion drawing verification merupakan langkah terakhir yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap   

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang  

dikemukakan  pada  tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang  valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 
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juga tidak, karena seperti  yang  telah dikemukakan  bahwa  masalah  

dan rumusan  masalah. 


