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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami femomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.(Lexy J.Moloeng, 2004:6) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Kubu Babussalam. Adapun 

pemilihan lokasi penelitian  di wilayah Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten 

Rokan Hilir dikarenakan permasalahan sesuai dengan fenomena yang diteliti. 

Waktu penelitian adalah Februari hingga Mei 2018. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

  Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

untuk membantu agar wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin 

diperoleh, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data primer ini berkenaan dengan Pemberdayaan Masyakarakat Kecamatan 

Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan faktor penghambat 

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam.  
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3.3.2 Data Sekunder 

  Data ini adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini 

diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian ini, dan tulisan-tulisan di internet. Selain itu data sekunder 

juga didapat dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan keterangan-

keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang 

digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yaitu keadaan 

geografis Kecamatan Kubu Babussalam, kependudukan, keadaan dan mata 

pencaharian penduduk, dan program yang diadakan bidang pemberdayaan 

masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

3.4 Informan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat. 

Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabilitiy, yaitu dengan cara 

purposive sampling hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena 

yang terjadi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Camat (1 orang) 

2. Sekretaris Camat (1 orang) 

3. Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kubu ( 2 orang) 

4. Kepala Lingkungan/RT di wilayah Kecamatan Kubu (2 orang) 

5. Masyarakat di wilayah kecamatan Kubu (2 orang) 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, 

yaitu: 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara 

dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang 

yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam 

penelitian. 

2. Observasi 

 Menurut Prasetya Irawan (2004) observasi merupakan pengumpulan data 

dengan cara melihat dari dekat keadaan objek penelitian atau mengamati langsung 

terhadap objek yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

tertulis yang sudah ada sebelumnya. Menurut Arikunto (2007) teknik 

pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, 

gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung 

proses penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini 

menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak 

dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu 
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penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu . Dalam 

menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenemologis yang 

mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi–situasi tertentu.  

 Dalam mengelola data kualitatif dilakukan tahapan berikut (Sugiyono, 

2012): 

1. Reduksi Data 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

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

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

akan difokuskan pada peran pemerintah kecamatan Kubu Babussalam 

Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang Pemberdayaan masyarakat. 

2. 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. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

  Setelah semua data yang berkenaan dengan peran pemerintah 

kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan faktor penghambat 

pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kecamatan Kubu Babussalam, serta 
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mengaitkannya dengan indikator mengenai peran pemerintah kecamatan maka 

ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan 

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan 

dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


