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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu  

 Penelitian ini akan dilaksanakan diLingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kampar yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

dan waktu penelitian dimulai pada jadwal yang ditetapkan Desember 2017 sampai 

dengan Januari 2018. 

3.2  Jenis dan Pendekatan penelitian 

a.  Jenis penelitian  

  Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif ini dimaksud 

untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan implementasi peraturan 

bupati kampar nomor 26 tahun 2011 tentang pedoman disiplin bagi pegawai di 

Lingkungan Kabupaten Kampar Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten Kampar. 

b. Pendekatan penelitian 

 Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian ini adalah  

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistik dan 
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dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suau konteks 

khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

3.3 Sumber data 

a. Data primer merupakan data yang dapat dari sumber utama, misalnya 

dari individu atau perorangan, seperti hasil wawancara, dan bukti 

absensi kehadiran pegawai, dan lain sebagainya. Data ini merupakan 

data mentah yang kelak akan diprosesuntuk tujuan tertentu, sesuai 

dengan kebutuhan. 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, 

misalnya, dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, dan 

sebagainya, sehingga lebih informatifuntuk digunakan oleh pihak lain. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media, yang 

sifatanya melengkapi data primer seperti buku-buku, majalah, jurnal 

ilmiah, undang-undang, maupun artikel-artikel yang kaitannya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

3.4 Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala yang diteliti. Pengamatan dilakukan secara langsung guna memperoleh data 

yang dibutuhkan. 
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b. Wawancara  

 Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang 

atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang 

yang diwawancarai adalah Narasumber. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan dengan cara 

menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen terutama arsip-

arsip penting yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada di lembaga atau 

lokasi penelitian. 

3.5       Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh 

keterangan penelitian.  Menurut sugiyono (2014:221), Penentuan sampel informan 

dalam penelitian kualitatif  berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum.  

   Selain menjadi responden dalam penelitian penulis, subjek juga sebagai 

pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau 

subjek penelitian akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh 

sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang 

sedang dilakuka  n. 
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Tabel 3.1 Daftar Key Informan   

No Nama Jabatan 

1 Muhammad, M. Si Inspektur Inspektorat Kab. Kampar 

2 Zulfahmi Kepala Dinas BKPSDM Kab.Kampar 

3 Zamzamir, SE Kepala Dinas Disdukcapil Kab.Kampar 

4 Muslim, S,sos Sekretaris Disdukcapil Kab.Kampar 

5 Retno Susilowati MH, 

SE 

Kabid Administrasi Kependudukan  

6 Asril SE, M.Si Kabid Administrasi Pencatatan Sipil 

7 Drs. Jamal Abdu, 

M.Si 

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

pelayanan 

8 Supardi, S.Hut.T Kabid Pengelolan Informasi Adm. 

Kependudukan 

9 Berita , SE Kasi Pindah Datang dan Pendataan Pennduduk 

10 H. Rostam, S.sos Kasubbag Perencanaan dan Data 

11 Enfebrina Kasi. Perkawinan dan Perceraian 

12 Afrisman Kasi. Penyuluhan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

13 Sri Wahyuningsih Kasubbag Keuangan 

14 Nurhaida Helfi Kasi. Kelahiran dan Kematian 

15 Sepni Imelda, S.sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

16 Erwin Rio Putra, ST Kasi Identitas Penduduk 

17 M.Zen Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan 

18 Yusrizal, SH Kasi. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan 
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1.6 Validasi Data 

 Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan 

atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut dengan validasi data. 

Validasi data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang ada dilapangan atau tidak. Untuk lebih  menjamin validasi dtaa yang 

diperoleh dalam penelitian, maka digunaka teknik trianggulasi data. Yaitu suatu 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan terhadap 

data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan 

dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitasi data. 

 Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik trianggulasi data. 

Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data, ia wajib 

menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya 

data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenaranya bila digali dari 

beberapa sumber data yang berbeda. 

3.7 Metode analisa data  

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.(Bogdan dalam 

Sugiyono 2013:244). 

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang ada. Metode kualitatif ini dimaksudkan agar memperoleh 
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gambarankeadaan sesungguhnya dan data secara sistematis tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Gambar: Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

  

 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan 4 langakah yaitu pertama, 

Pengumpulan data, dengan cara Observasi, wawancara, dan Dokumentasi yang 

akan penulis lakukan dengan cara datang langsung ke lokasi tempat penelitian. 

Kemudian , Kedua Reduksi Data yaitu proses seleksi dari data yang diperoleh di 

lokasi. Selanjutnya , Ketiga Penyajian Data yaitu  sekumpulan yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan . penyajian data 

diperoleh dari keterkaitan kegiatan dan tabel. dan langkah terakhir yaitu Penarikan 

Kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data yang telah penulis lakukan 

sebelumnya maka ditarik kesimpulan dengan cara menganalisa dari data-data 

yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti (Miles dan 

Huberman dalam Ali:2005) 
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