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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang ada maka penelitian ini secara umum 

mengambil lokasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. 

 
1.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan 

pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan 

data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi 

sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu 

terhadap masalah yang diteliti dan berakhir berusaha memprediksinya. 

 Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah: 

1. Data Primer  

yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya 

jawab secara lisan dengan pihak yang terkait yang dianggap perlu atau yang 

mengetahui permasalahan tersebut dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2. Data sekunder  

yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat informasi 

data tersebut. (dalam Sanapiah Faisal, 2005:25) 

 
 



48 
 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Idrus (2009:13) Untuk melaksanakan penelitian sesuai 

dengan apa yang diharapkan tentu kita harus mencari data, informasi, dan 

keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan 

lokasi penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan datayang penulis 

lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung kelapangan dengan tujuan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dan 

informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

responden. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 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. 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan dialog dan tanya jawab secara 

lisan dengan pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru, 

untuk mendapatkan data atau keterangan yang berguna untuk melengkapi bahan 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, trnaskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger agenda dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, 

berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2006 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber 

informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. penentuan 

subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling menurut 

Sugiyono (2013 : 6) merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan 

dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. 

Sampel ini diambil dari pegawai yang bertugas di Kantor BPN Kota 

Pekanbaru. Selanjutnya menggunakan teknik Sampling Insidental. Sampling 

Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel. Sampel ini diambil dari masyarakat yang mengurus sertifikat 

PRONA. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu: 

 

Tabel 3.1 
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Subjek Penelitian 
No Subjek Penelitian Jumlah 
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha  1 
2 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 1 
3 Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 1 

4 Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik 
Pertanahan 1 

5 Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan 1 
6 Lurah 2 
7 RT/RW 1 
8 Masyarakat 10 

Jumlah 18 
Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2018 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan 

catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun 

sehingga dapat dirumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan 

dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, 

maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data 

yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis 

secaraintensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. 

Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan 

pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2016) 

  Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari 

lapangan atau ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses 

pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian.  
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Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan dengan 

menemui orang-orang yang ditarget sebagai informan peneliti. Pada proses 

selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara 

dan studi dokumnetasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dengan lengkap yang diperoleh dilapangan. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian 

kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga 

data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituanagkan 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting 

3. Klasifikasi Data 

 Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, mana yang masuk kepada 

bentuk-bentuk pengendalian, hambatan-hambatan dan juga upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam kebijakan proyek operasi 

nasional agraria (PRONA) dalam mewujudkan tertib administrasi. 

4. Penyajian Data 

 Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. 
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5. Penarikan Kesimpulan 

 Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat 

dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data 

peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah 

terkumpulkan. 


