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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpamebuat 

perbandingan, atau menghubungankan antara variabel yang lain (Sugiono, 

2013:11). penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi penilaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Jadi, peneliti 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September - Januari 2018. Penelitian ini 

di lakukan di kota Pekanbaru daerah Rumbai. Adapun alasan peneliti melakukan 

penelitian di kota Pekanbaru daerah Rumbai masalah yang diteliti memang terjadi 

didaerah tersebut, dan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga 

memudahkan peneliti untuk mecapai tujuan penelitian. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentu kata verbal bukan 

dalam bentuk angka, serta yang termasuk data kualitatf dalam penelitian ini yaitu 

gambaran umum objek penelitian (Neong Muhadjir, 1996 : 2). Dengan kata lain 

untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit 

dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi maupun 

pengamatan. 

3.3.2 Sumber Data 

a. Data Primer  

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh sacara lansung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara).Sumber penelitian primer 

dioeroleh para penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.Data primer 

dapat berupa iponi subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian (Sangadji dan Sopiah, 2010: 171). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 

(Silalahi 2010: 291).Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukng keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga 

atau instansi yang berkait. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi  Informant adalah Seksi Kerjasama dan 

Informasi Industri di Dinas Perdagangan dan Industri Kota Pekanbaru, Seksi 

Promosi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, dan 

masyarakat pengrajin rotan yang peneliti maksud adalah subjek yang diharapkan 

dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan 

dipandang sebagai key-informant adalah terdiri dari: 

Tabel 3.1 Key-Informant Penelitian 

Bagian  Jumlah 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

1 

Ketua Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 1 

Pengrajin Rotan 3 

Jumlah 5 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik 

pengumpulan data seperti berikut : 

1. Wawancara tidak terstruktur (interview) adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan (sugiono, 2011:160) 

2. Pengamatan (Observasi) yaitu data yang didapat melalui observasi langsung 

terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, 

serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses 



41 
 

 

penaataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat 

diamati (Suyanto, 2011). 

3. Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta 

pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut secara 

sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Contoh-

contoh dokumentasi seperti buku harian, batu tertulis, daun-daun lontar, 

relief-relief candi, surat-surat kabar (Pratowo, 2014: 111). Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari pengguna metode dari observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Untuk mengetahui kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kerajinan rotan 

di Rumbai, maka data yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya, 

kemudian dianalisis deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan 

gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan 

dilapangan mengenai kegiatan pengembangan ekonomi kreatif kerajinan rotan di 

Rumbai. 

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
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mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.Reduksi tidak 

perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3.  Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. 

 


