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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang 

fenomena dan fakta yang terjadi secara  objektif di lapangan, maka jenis 

penelitian yang cocok dengantujuan itu adalah penelitian deskriptif, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal 

seperti adanya (Prasetya Irawan, 2004;60). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yng telah disebutkan maka lokasi 

penelitian ini adalah Desa Redang Seko Kecamatan Lirik  Kabupaten 

IndragiriHulu dengan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

Adapun waktu penelitian ini, peneliti menetapkan dimulai dari bulan Oktober 

2017 sampai selesai. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

responden melalui Quisioner, Iterview, maupun observasi. Berupa identitas 

responden dan hasil tanggapan responden tentang Penyelesaian Perbatasan 

antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan (Perbatasan 

wilayah Desa Redang Seko Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). Adapun data yang di 

peroleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan 
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Permasalahan Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

Kabupaten Pelalawan adalah jawaban responden terhadap beberapa 

pertanyaan wawancara.  

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah dipublikasikan atau diolah 

oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literatur, 

serta laporan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan perbatasan 

wilayah anatara Kabupaten Indagiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan. 

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, 

karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah 

yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Dalam buku Statistik 

Deskriptif untuk Penelitian (Siregar:2010), prosedur pengumpulan data secara 

umum dalam suatu penelitian adalah:  

a. Dokumentasi 

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta 

dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, Dari Kantor Desa, 

Tata Pemerintahan umum dan bagian pertanahan Setda Kabupaten 

Indragiri Hulu dengan Setda Kabupaten pelalawan. 

b. Observasi 

Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan lagsung kelapangan 

sebagai pra riset untuk mendapatkan data-data yang erat hubungannya 

dengan peneliti ini. 
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c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara 

yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung 

sesuai dengan data yang diperlukan.  

d. Tinjauan pustaka 

Prosedur yang digunakan degan pemanfaatan literature/buku-buku, 

penelitian-penelitian sebelumnya dan telaah dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman antara hasil 

yang diperoleh dari lapangan dengan teori disiplin ilmu yang ada. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang di minta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang 

telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006:145) Subjek penelitian adalah sumber 

informasi yang di gali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. 

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau 

responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sampel bertujuan yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) 

teknik pengambilan sampel yang di tentukan dengan menyesuaikan pada 

tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel 

siapa saja yang menurut peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan 

penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 

Berikut: 
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Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

No Informan 
Teknik Pengumpulan 

Data 

Jumlah 

Orang 

1 Kabbag Tata Pemerintahan Umum 

Setda Kabupaten Pelalawan 
Wawancara 1 

2 Kepala Desa Ukui Dua Wawancara 1 

3 Ninik mamak Desa Ukui Dua Wawancara 1 

4 Ketua Karang Taruna Desa Ukui Dua Wawancara 1 

5 Kabbag Pertanahan SetdaKabupaten 

Indragiri Hulu 
Wawancara 1 

6 Ketua Karang Taruna Desa Redang 

Seko 
Wawancara 1 

7 Kepala Desa Redang Seko Wawancara 1 

8 Ninik mamak Desa Redang Seko Wawancara 1 

9 Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri 

Hulu 
Wawancara 1 

10 Komisi I DPRD KabupatenPelalawan Wawancara 1 

Jumlah  10 

Sumber; Data Olahan Penelitian, 2018 

 

3.6 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitan ini adalah analisis 

secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dimana 

analisis data disajikan berdasarkan konsep tertentu dalam rangka teori yang 

telah diuraikan sebelumnya. Data yang di peroleh dalam objek penelitian ini 

ditemukan diolah dan dikonfirmasi dengan opini dari responden yang sedang 

diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat model analisis 

interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 
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a. Reduksi data 

Bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, 

membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir. 

b. Sajian data  

Rangkaian organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi 

yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan sajian data harus 

mengacu pada rumusan masalah sehingga menjawab permasalahan yang 

diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan / verifikasi 

Dari membaca sajian data yang berupa kriteria kelengkapan 

beragam pendukungnya (table atau gambar) penelitian bisa mengusahakan 

pemikiran yang mengarah pada simpulan-simpulan ini bersifat sementara, 

karena proses pengumpulan data masih berlangsung.Jika peneliti 

mendapatkan data baru dengan pemahaman baru, kemungkinan besar 

kesimpulan akan berubah pula lebih tepat, jika data baru lebih memperkuat 

kesimpulan. 

 

 

 


