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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kriyantono (2012) bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam–dalamnya. Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan 

teoridimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

Penelitian ini langsung dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan 

Singingi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan 

terperinci sesuai dengan yang tejadi tentang permasalahan yang ada berdasarkan 

fakta yang bersifat aktual pada saat penelitian. 

 

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

 Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pertanian 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi. 

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari  tahun 2018 hingga selesai. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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3.3  Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau 

objek penelitian. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah 

dengan metode wawancara untuk mendapatkan jawaban yang sesuai 

dari permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara 

Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-

2016. 

b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang berkenaan dengan 

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 yang diperoleh 

melalui catatan-catatan, laporan, arsip maupun data-data lainnya yang 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3.3.2 Sumber Data 

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis menggunakan 

informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang akurat. Untuk 

itu, maka penulis menggunakan beberapa populasi dalam penelitian ini, 

yaitu: 
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Tabel 3.1 Daftar Narasumber (Key Informan) 

No Jabatan Jumlah 

1.  Kepala Dinas Pertanian 1 Orang 

2.  Polsek Kecamatan Singingi 1 Orang 

3.  Koramil Kecamatan Singingi 1 Orang 

4.  Aparat Desa/Pemangku Adat Desa Muara Lembu 1 Orang 

5.  Peternak  1 Orang 

Jumlah 5 Orang 

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2018 

3.4 Teknik  Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penulis dalam penelitian ini memperoleh datanya harus 

disesuaikan dengan permasalahan dan situasi kondisi sosial yang ada, sehingga 

data yang ada dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Irawan (2004:63) observasi adalah penelitian yang 

pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. Disini penulis mengamati secara langsung kelapangan untuk 

memperoleh informasi tentang Analisis Penertiban Hewan Ternak Di 

Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2015-2016. 

b. Wawancara 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2010:83), wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini 

dilakukan dua orang, yaitu pewawancara sebagai penanya dan yang di 
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wawancarai memberikan keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan. 

c. Dokumentasi 

Yaitu metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data 

terkait baik menggunakan media tulis maupun elektronik sebagai bukti 

atau dokumentasi telah melakukan penelitian. 

 

3.5  Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari 

observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara 

menghubungkan secara kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti akan 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara nyata mengenai Analisis Penertiban 

Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. 

 

 


