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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun 

jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu 

variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara 

variable yang satu dengan variable yang lain. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Kampar tentang analisis pengelolaan kearsipan. Adapun waktu 

penelitian ini dari bulan Maret 2018. Alasan peneliti meneliti disini karena 

menemukan masalah yang layak untuk diangkat dan diselesaikan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan dan 

sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui 

kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Data sekunder  adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, 

keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak 

terkait. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut sugiyono (2005:62) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karenan tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang valid dan 

dapat dipercaya maka penulis dalam pengumpulan data menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-

gejala yang ada di lapangan. Alatpengumpulan datanya disebut panduan 

observasi. 

b. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan 

responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan 

dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. 

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. 
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3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh 

keterangan penelitian. Menurut sugiyono (2014-221), penentuan sampel 

informen 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 mempermudahkan penulis dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar 

terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan. 

Table 3.1 Daftar Key Informan 

No Nama Jabatan 

1. Zulfahmi, SE Kassubag. Keuangan dan Aset Sekretariat 

2. Zamhur ST Kabid Perhitungan dan Penetapan 

3. Zamzul Azmi SE.MM Kabid Pendataan dan Pendaftaran 

4. Purwanti SE Kasubbid Pendataan 

5. Syamsidar Kasubbid Pendaftaran 

6. Susila Sumarni A.md Staf Bid. Pendataan dan Pendaftaran 

7. Lathifa Birron M,SE Staf Sekretariat 

8. Murpi Staf Sekretariat 

9. Sri Yusmaini Staf Sekretariat 

 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2017 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis adalah prses mencari dan menyususn 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). 
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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 memeperoleh gambaran dan 

data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diteliti kembali 

guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, sehingga apabila terdapat 

kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali. 

Saat menganalisis data penulis menggunakan 4 langkah yaitu pertama, 

pengumpulan data, dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

akan penulis lakukan dengan cara datang langsung kelokasi ketempat 

penelitian. Kemudian kedua Reduksi data yaitu proses seleksi dari data yang 

diperoleh dari lokasi. Selanjutnya ketiga penyajian data yaitu sekumpulan 

yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikandan pengambilan 

tindakan. Penyajian data diperoleh dari keterkaitan kegiatan dan tabel. Dan 

langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yaitu dalam penumpulan data 

yang telah penulis lakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan dengan cara 

menganalisa dari data-data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan 

yang enulis teliti. Miles dan Hurbeman dala Ali: (2005). 

 

 

 

 


