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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan judul di yang buat penelitian ini dilakukan di Kantor 

CamatKuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Adapun penelitian ini di mulai pada bulan Maret hingga Juli 2018 dengan 

upaya menumpulkan data-data dan fakta-fakta untuk memperkuat penelitian ini. 

 

3.2    Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016: 11) jenis penelitian yang digunakan deskriptif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian 

ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016: 14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar. 

 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang 

diperoleh dari hasil observasi,wawancaradan dokumentasi yang telah 
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ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari pegawai Kantor 

Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2016:156), data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait 

erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat 

orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel 

serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti  

penelitian ini benar dilakukan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah : 

a. Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta 

mencatat kedalam cetatan penelitian. 

b. Wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepadaresponden yang telah disusun tertulis. 

Pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

berdasarkan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kuantan 

Tengah serta mengadakan studi kepustakaan terhadap sejumlah literatur yang ada 

kaitannya dengan judul penelitian. 
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3.5 Analisa Data 

Analisa data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil dengan data yang 

telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif 

deskriptif. 

Adapun tahap-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut 

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono,2014:246-252) yaitu : 

a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data 

menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari 

lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data yang tepat dan akurat. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik 

mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai 

dengan penelitian. Hal tersebut dilakuan bertujuan agar penyajian data 

yang telak direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 

penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan 
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akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada 

objek penelitian. 

c. Verifikasi Kesimpulan 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai 

dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan 

kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan 

penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan 

dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar 

kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng 

dari permasalahan. 

 

 

 

 

 


