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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1Jenis Penelitian 

Secara umum jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

yaitu; tempat, data, tujuan, tingkat ekspalanasi, pendekatan dan tipenya. Jadi 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Juliansyah 

Noor : 2012 :34) adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat sekarang. Menurut denzin dan licoln ( 2009 ) 

pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomenal sosial dan 

masalah manusia.   

 

3.2Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi 

penelitian dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bengkalis, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

serta Kecamatan Rupat Utara dan Masyarakat sekitar Pulau untuk 

mengkroscek atau memperdalam informasi yang peneliti peroleh langsung 

dari sampel. Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2017- Februari 

2018. 
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3.3Jenis Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap (Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Adapun jenis dan sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa kata atau kalimat, gambar, skema, 

yang belum diangkakan.  

b. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian 

(lapangan) melalui wawancara, dokumen dan observasi. 

c. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku maupun 

informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara 

mengumpulkan data dapat menggunakan teknik; wawancara (interview), 

angket (quistainnaire), pengamatan (observation), studi dokumentasi dan focus 

group discussion (FGD) (Juliansyah Noor : 2012 :138).  

Maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis, (Muhammad Idrus: 

2007:101). Sehingga dengan observasi penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai program pembangunan pulau terluar 

Indonesia. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re – checking atau 

pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Tekhnik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam. Wawancra mendalam ( in – depth interview ) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman ( guide ) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama. 

3. Dokumen  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk 

surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, photo, auto biografi, 

memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan 

flashdisk, dan data tersimpan di web site. 
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3.5 Subjek Penelitian 

Dikalangan peneliti kualitatif istilah responden atau subjek penelitian 

disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang 

data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakannya. Istilah ini lebih tepat digunakan untuk menyebut subjek 

penelitian. Meski demikian peneliti diperbolehkan untuk tetap menyebut 

subjek penelitian dengan istilah responden( quantitatif ) atau informan 

(kualitatif ) sebab keberatana yang diajukan Kerlinger ( 1978 ) tidak berlaku 

secara mutlak.  

Menurut Moleong (2000:97), informan penelitian adalah seseorang 

yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang 

darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Informasi 

tersebut bisa berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat 

membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti. 

Penentuan sampel populasi penelitian tidak dapat begitu saja dilakukan 

asal ambil saja. Untuk itu, peneliti harus melalui prosedur penentuan sampel 

dengan menggunakan teknik-teknik sampel tertentu. Hingga pembicaraan 

tentang subjek penelitian akan dengan sendirinya menyangkut populasi dan 

sampel penelitiannya. Dengan kalimat lain, penentuan subjek penelitian dapat 

dilakukan dengan cara populasi atau sampel. Cara populasi dilakukan apabila 

pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada. 

Sementara itu, cara sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara 

menggunakan sebagian dari populasi yang ada.  

Untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, biasanya tidak pernah 

menggunakan sampel (cuplikan) sebagai subjek penelitiannya karena dalam 
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penelitian kualitatif, jumlah subjek yang mejadi informannya biasanya relatif 

lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi, untuk 

menentukan informan dalam penelitian ini harus ada kriteria tertentu yang 

dapat memperkuat alasan pemilihan subjek penelitiannya.  

Subjek dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode 

Purposive Sampling.Purposive samplingadalah suatu teknik penarikan sampel 

dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Juliansyah 

Noor : 2012:155). Dengan menggunakan purposive sampling, diaharapkan 

kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek 

yang diteliti.Kriteria subjek penelitian yang penulis pilih adalah: 

Tabel  3.1 

Informan Penelitian 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 

2 Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan 

Olahraga 

1 

3 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau 1 

4 Kassubag penyusunan program BAPPEDA 1 

5 Kabid Infrastruktur dari pengembangan wilayah 

BAPPEDA  

1 

6 Kasubbid data BAPPEDA 1 

7 Kasubbid perencanaan pembangunan BAPPEDA 1 

8 Kasubbid pendidikan, budaya dan pariwisata 1 

9 Kabid ekonomi BAPPEDA 1 

10 Kabid pariwisata DISPARBUDPORA 1 

11 Sekretaris Kecamatan Rupat Utara 1 

12 Kasubag penyusunan program umum dan kepegawaian 

Kecamatan Rupat Utara 

1 

13 Seksi pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Rupat 

Utara 

1 

14 Masyarakat 10 

15 Pengunjung 5 

 

 



 51 

3.6 Analisis Data  

Untuk mengetahui bagaimana bagaimana program Pembangunan 

Pulau Terluar Indonesia di Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan 

gambaran terperinci dan menyeluruh dari data yang di dapat selama proses 

penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan 

bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi 

Mereduksi bearti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting 

kemudian dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2012 : 247). Pada tahap ini 

peneliti memilah informasi mana yag relavan dan mana yang tidk relavan 

dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin 

sedikit dan mengarah keinti permasalahan sehingga mampu memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. 

2. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Data di sajikan dalam bentuk uraian penjelasan yang 

bersifat deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah 

semua data terjsaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat 

dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari 

penelitian ini. 


