
BAB III

METODOLOGIPENELITIAN

1.1 Jenis  Penelitian

Adapun jenis penilitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif,

yaitu  menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dan

keadaan subjek atau objek baik seseorang lemabaga, masyarakat dan lain

sebagainya dan didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam

yang peneliti lakukan serta memberikan argumen terhadap apa yang

ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan

peraturan yang memiliki keterkaitan dengan  masalah yang diteliti (Riant

Nugroho, 2013).

Di dalam penelitian ini juga terdapat mendeskripisikan, mencatat,

menganalisa dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi dan

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

Peneliti ini juga mendeskripsikan informan yang ada secara objektif

(Sugiyono dalam Harbani Pasolong, 2013 :75-76).

Alasan penulis memilih penelitian ini yaitu bahwa dalam penelitian

kulaitatif hanya menggunakan informan penelitian tanpa ada pengolahan data

seperti kuisioner, serta mengandalkan wawancara mendalam dan observasi.

Data yang dioalah dariberapa informasi-informasi yang mengetahui

permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian di simpulkan dan di

deskripsikan secara objektif sesuai dengan apa yang di dapat oleh penulis.



Penelitian ini menjawab bagaimana partisipasi  masyarakat serta aspek-

aspeknya.

1.2 Lokasi  dan Waktu  Penelitian

Lokasi penelitian  dan waktu penelitian pada masyarakat Kecamatan

Lubuk Basung dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang beralamat  di Jln Jendaral Sudirman, Padang Baru Kecamatan Lubuk

Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini

dilaksanakan dari bulan September 2017 hingga April 2018

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada  Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten

Agam sebagai lokasi penelitian. Kecamatan ini merupakan salah satu

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang tidak mengurus

akta kelahiran  pada dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Agam untuk itu dari 16 kecamatan di Kabupaten ini penulis tertarik untuk

meneliti pada masyarakat Kecamatan Lubuk Basung dalam pengurusan akta

kelahiran.

1.4 Jenis  dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang lansung di kumpulkan oleh penulis dari

sumber p informan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dengan

kondisi yang sesungguhnya mengenai Partisipasi Masyarakat dalm

pengurusan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini data

akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

 Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang

dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan  dengan

objek penelitian.

 Interview atau wawancara mendalam  yaitu mengatakan wawancara

dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih

mendalam tentang  berbagai aspek yangberhubungan dengan permasalahn

penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan

kepustakaan terhadap berbagai publikasi atau  catatan penting menunjang

penelitian yang berkaitan dengan “partisipasi masyarakat dalam pengurusann

akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.5 Informan Penelitian

Menrurut Maleong (2004:132) informan peneliti adalah orang-orang

diamati  dan memberikan data dan informasi serta mengetahui dan mengerti

masalah yang sedang di teliti. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian

ini dengan cara purpose sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara

subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa

informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi

penelitian yang akan dilakukan.

Adapun  dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah :



Tabel 3.1 Penelitian

No Informan Penelitian Jumlah
Penelitian

1 Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Sekretaris)

1 orang

2 Kabag Pencatatan Kelahiran dan Kematian 1 orang
3 Sekretaris Camat 1 orang
4 Kepala pelayanWali Nagari 1 orang
5 Staf pelayanan administratif 2 orang
6 Bidan 4 orang
7 Tokoh Masyarakat 1 orang
8 Masyarakat 15 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa kulitatif, yakni

dengan yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data

yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data,

menelaah, menyusunya dalam asuatu satuan yang kemudian di kategorikan

pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta sesuai dengan

kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian

(moleong 2006:427).

a. Observasi

 Yaitu  teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu

pengamatan, dengan disertai pencatat-pecatatan atau prilaku objek sasaran.

Dengan melakukan pengamatan lansung yang ada dilapangan  yang erat

kaitannya dengan objek penelitian. Observasi ini penulis lakukan pada

masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung. Penulis mengamati kondisi



masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di dinas terkait. Dan ikut

dalam pelaksaan pengurusan akta kelahiran. selain itu penulis juga

mengamati bagaimana prilaku masyarakat dalam pengurusan akta

kelahiran.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab da;am

penelitian yang berlansung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara lansung informasi informasi atau keterangan

lisan melalui dialog lansung antara peneliti dengan informan. Wawancara

adalah komunikasi dua orang atau lebih yanig melibatkan seseornag ingin

memperoleh informasi dari seseorang lainya mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data

melalui prosaes tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya

peartanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang

diberikan oleh yang diwawancarai. Pada teknik ini penulis melakukan

wawancara pada subjek penelitian yang mengetahui permasalahan dan

berbagai informasi terhadap objek penelitian yakni masyarakat. Dalam proses

wawancara penulis dapat menemukan fakta-fakta atau informasi-informasi

yang mendalam dari pengurusan akta kelahiran oleh masyarakat.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara

mengumpulkan data serta menganalisis dokumen-dokumen baik itu dokumen



tertulis, gambar atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul

penelitian.

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang

terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi yang dan sumber yang tidak

resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh

lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah

dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama

lembaga.  Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat

berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

3.6 Analisa Data

Analisa data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi,

sehingga karekteristik atau sifat data-data tersebut dapat dengan mudah

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan

dengan kegiatan penelitian. Menurut Mansur Muslich yang dimaksud dengan

analisa data adalah pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-

kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-

orang yang di teliti, Taylor dan Bogdan dalam Bagong dan Sutinah

(2005:166).

Teknik analisis data deskriptif kualitatif ini bebentuk informasi baik lisan

maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokan agar lebih

mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak.



Setelah dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data

tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih mengerti. Setelah itu,

penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab

pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di

lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi lansung dan

dokumentasi.

2. Reduksi data proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

tramsformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini

bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai

dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah

penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil

direduksikan terorganisirkan tersusun dalam pola hubungan, sehingga

makin mudah dipahami. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian

naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan,

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna

tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan

membuat hubungan antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya

terjadi dan apa yang ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Display data yang baik merupakan suatu langkah penting menuju

tercapainya analisis kualitatif dan handal.



4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat

dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan, sehingga data-data yang teruji validitasnya (Sugiyono:2005).

Maka dari itu untuk mengetahui  bagaimana partisipasi masyarakat dalam

pengurusan akta kelahiran dan apa saja aspek-aspek penentu partisipasi

masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Penulis menggunakan metode

deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul di analisa dengan menguraikan

serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang

ada kemudian diambil kesimpulan dan saran.




