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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiono (2010: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatiff yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan 

menganalisa Impelemntasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan.Adapun lokasi penelitian dilakukan di 

Jalan Pepaya No. 47. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober  2017 sampai 

Mei 2018 

3.3  Jenis Dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari informan 

penelitian melalui wawancara (interview), dan observasi.Hasil tanggapan 

responden tentang bagaimanakah efektivitas pelayanan administasi pertanahan 
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Pertahanan menggunakan sistem informasi manajemen pertanahan    

nasional dikantor Pertanahan Kota Pekanbaru 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder (Sugiyono: 2010: 156) adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 

buku-buku-atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang 

menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen tentang Sistem Informasi 

dan manajemen pertanahan kota pekanbaru, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dan di butuhkan dalam penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Sugiyono (2010: 166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersususn dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan observasi langsung 

dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada 

dilapangan, alat pengumpulan datanya disebut observasi. 

b. Wawancara 

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab langsung dengan key informan, secara mendalam yang dianggap 

mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan 

Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu terkait dengan penelitian. Adapun jenis 

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur  
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sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan 

informasi yang ingin didapatkan. 

c. Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.Dengan kata lain 

dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumen yang 

dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan. 

1.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitin adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan 

oleh penulis dan memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab 

dalam wawancara kepada penulis  

Subjek dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling. Purposive 

sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono: 2010 96). Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan 

mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang 

diteliti.kriteria informan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Sub seksi hak tanah dan pendaftaran tanah 1 

2 Pejabat fungional dan pengolahan data pertanahan 1 

3 Kepala Sub Seksi (Kasubsi) 1 

4 Masyarakat yang berada disekitar wilayah penelitian 12 
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3.6 Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul 

kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat 

selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) 

menggungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting 

kemudian dicari tema dan polanya (sugiyono: 2010: 247). Pada tahap ini 

peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak 

relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. 

Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam 

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 akuran terkait 

implementasi kebiajakan system informasi dan manajemen pertanhan 
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nasional pada kontor pertanahan kota pekanbaru. Semua data mengacu pada 

informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di 

lapangan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua 

data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. 

 


