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BAB  III 

METODE PENEITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

yang beralamat dijalan Tanjung Jati Kelurahan Buluh Kasap Kota Dumai. 

Latarbelakang Penulis memilih Lokasi ini adalah instansi ini merupakan instansi yang 

mengurus dan mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berada di 

Kota Dumai. Adapun waktu dari penelitian ini adalah pada bulan Maret-Mei 2018. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variable 

mandiri baik dari variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lainnya. Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan menganalisa atau penelusuran. Jadi 

penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara utuh atau nyata keadaan objek yang diteliti, kemudian 

dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan presentase  dan selanjutnya 

dianalisa. 
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Adapun sumber data penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukan dalam penelitian ini, 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari tanggapan responden yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara dengan responden, 

kuesioner dari responden 

b. Data Skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak kedua yang mana 

dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor atau instansi yang 

berkaitan dengan penelitian ini 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian 

maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menguraikan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain atau dengan kata lain dengan 

menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian langsung.  

 



 
 

46 

b. Wawawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan proses komunikasi langsung dengan melakukan Tanya jawab 

kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

3.4. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memeberikan 

keterangan dan menjelaskan serta menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan 

oleh penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam 

wawancara kepada penulis. 

Subjek lain menjadi responden dalam penelitian penulis, juga sebagai 

pemeberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau 

subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab 

itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang 

dilakukan 
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Table 3.1 

Daftar Key Informen 

No Nama Jabatan  

1. Drs. H. Sya’ari. MP Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Dumai 

2. Drs. H. RIDWAN 

 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Dumai 

3. Deddy, S.Pd, M.Pd 

 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

4. Sri Mulyani, S.Pd Penanggung Jawab Data Bantuan 

Operasional Sekolah 

5. Imam Subkii, S.Sos Tim Data Pokok Pendidikan Dasar 

6. Farida, S.Pd Kepala Sekolah SDN 014 Simpang Tetap 

7. Nelvi Nasir, S.Ag Kepala Sekolah Sdit Salsabila 

8. Risky Yunita, Amd, Keb Orang Tua Siswa/ Wali Murid 

9. Rio Saputra Orang Tua Siswa/ Wali Murid 
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3.5. Metode Analisis 

Metode analisis menurut Sugiono (2012:244) adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

dilapangan dan dokumentasi dilapangan dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu menggumpulkan data secara sistematis, faktual, akurat, mengenai 

fakta-fakta yang ada. Penulis menggunakan metode deskriptif ini dimaksudkan agar 

memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian penulis.  

Langkah-langka penulis didalam menganalisa data ada empat langkah, yang 

pertama mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan dengan cara datang langsung kelapangan tempat penulis melakukan 

penelitian. Kemudian kedua, penulis melakukan reduksi data atau proses seleksi dari 

data yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya, ketiga penulis melakukan penyajian 

data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyaji data diperoleh dari keterkaitan 

kegiatan dengan tabel. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yakni dalam 

pengumpulan data yang telah penulis lakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan 

dengan cara menganalisa dari data-data yang ada sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang penulis teliti. 


