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BAB 1  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistimatis, 

faktual, dan akurasi mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan 

mengunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tujuan 

untuk menggali mengenai fakta pembangunan desa. 

3.2 Tempat dan Waktu Peneltian 

3.2.1 Tempat 

Tempat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah di lima desa 

yang merupakan perbatasan kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu. 

Kemudian sebagai referensi buku-buku maka tempat penelitian ini juga dilakukan 

di perpustakaan-perpustakaan yang mengingatkan untuk dijadikan sebagai bahan 

rujukan penulisan penelitian ini. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan setelah pengajuan judul penelitian ini 

hingga selasai tempo waktu yang telah ditentukan. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari 

narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 
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peneliana ini yang menjadi sumber data premier adalah data yang 

didapatkan dari wawancara serata dari hasil observasi dilapangan. Untuk 

lebih jelasnya : 

 

a. Melakukan wawancara dengan responden (key informan) penelitian yang 

terkait dengan masalah penelitian analisis dampak konflik perbatasan 

antara kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu. 

b. Melakukan obserpasi lapangan yang dilakukan pada kawasan yang 

merupakan tempat penelitian ( lima desa ) 

c. Dokumentasi yang dilakukan dilapangan dengan cara mengambil foto 

sebagai bukti.  

3.3.1 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer 

dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi : peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi, arsip, dan hasil karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevasi dan lengkap, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Menurut irwan (2004:63) observasi merupakan pengumpulan data 

dengan cara melihat dengan dekat objek penelitian atau mengamati langsung 
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terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan di lima desa daerah yang 

berkonflik baik instansi maupun masyarakat. Adapun jenis observasi yang 

peniliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan 

diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan 

tahap observasinya dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian 

dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurangi fokus 

menjadi komponen yang lebih rinci. 

2. Wawancara 

Menurut deddy mulyana (2006:180) wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. 

3. Dokumentasi 

Menurut arikunto (2007:231) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsib, 

notulen rapat, agenda, dan sebagianya. Dokumentasi ini digunakan membantu 

menggambarkan kondisi lapangan yang membantu penelitian untuk menambah 

kejelasan penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan 

kegiatan lapangan. 

3.5 Subjek Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peniliti. Dalam penelitian ini penelitimengunakan teknik purposive 

samplingdimana peneliti memilih key informandan informasi yang peneliti anggap 
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mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling 

mengetahui bagaimana cara menyelesaikan persoalan konflik perbatasan lima 

desa antara kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu. Adapun yang menjadi 

key informandan informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi 

mendapat data yang utuh dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 1.1 Informan 

No. Responden Jumlah Orang 

1. Kepala biro pemerintahan sekda provinsi Riau 1 

2. Kabbag penataan wilayah dan perbatasan sekda 

provinsi Riau 

2 

3. Subbag penataan batas wilayah/daerah sekda 

provinsi Riau 

1 

4 Subbag konflik pemerintah dan keamanan sekda 

provinsi Riau 

1 

5. Kabbag tata pemerintahan Kampar 2 

6. Kabbag tata pemerintahan rokan hulu 2 

7. 

 

8. 

Kepala desa lima desa 

 

Ketua BPD lima desa 

10 

 

10 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan ketentuan yang ada untukmemperoleh hasil sesuai dengan data 

yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif 
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deskriptif data yang dikemukakan oleh sugiyono (2005:60). Berikut ini adalah 

beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data.: 

a. Reduksi data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

mempokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu penelitian dalam 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada upaya memberi untuk penyelesaian konflik. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang di dapat di lapangan disajikan kedalam teks 

dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan 

dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data 

yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 

dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha 

menyajikan data yang tepat dan akurat terkait persoalan penyelesain konflik 

batas wilayah antara kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu. Semua data 

mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung dilapangan 

c. Penarikan Kesimpulan dan varifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

apabila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila dikemukakan pada awal di dukung 

oleh    bukti-  bukti   yang valit   dan    konsisten    pada    saat     dilapangan untuk  



48 
 

 
 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan 

yang kardibel sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemui temuan 

baru yang sebelunya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi apa gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas.  


