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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang belokasi di Jl.Merdeka No. 48 

Teluk Kuantan. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada bulan Nopember 2017 

sampai Januari 2018 dalam upaya pengumpulan data-data dan fakta yang 

dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sugiono 

(2011) Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian Kualitatif 

bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan 

pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. 

Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam 

rangka mengetahui implementasi peraturan bupati kuantan singingi nomor 44 

tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi kelurahan.  
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3.3  Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara 

melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi. 

2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 

diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 

buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-

arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Dalam usaha memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden 

yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil (Sugiono, 2011: 

157). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

bertanya langsung kepada responden penelitian. 

2. Observasi, Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono : 2011: 

165). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penilitian 
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berhadapan langsung dengan prilaku maanusia serta perlu pengamatan 

secara langsung. 

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 

tersimpan pada lokasi penelitian; dan 

4. Kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan bahan-bahan bacaan litelatur, 

buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.5  Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada 

Seksi Pemerintahan di Kelurahan Pasar Taluk  Kecamatan Kuantan Tengah tahun 

2017 dan Perangkat Kelurahan serta pegawai Organisasi Perangkat Daerah yang 

berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan yang berjumlah 20  

orang. 

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil 

yang representatif, maka diperlukan key informan yang memahami dan 

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan 

yang dimaksud adalah: 
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Tabel 3.1 Data Informan 

 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1 

2 Sekeratris Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1 

3 Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

1 

4 Pegawai Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1 

5. Perangkat Kelurahan (RT, RW, dan Lingkungan) 13 

6. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuantan Tengah 1 

7. Sub. Bagian PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi 

1 

8. Kasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi 

1 

Jumlah 20 

Sumber: Kantor Kelurahan Pasar Taluk, 2018 

 

3.6  Metode Analisis  

Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, 

akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif  yaitu membandingkan antara kenyataan yang 

sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna 

menarik suatu kesimpulan. Sedangkan kualitatif merupakan analisis yang 

diwujudkan dengan cara manggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu 

objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-

pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini melalaui wawancara. 

Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasi guna memberikan gambaran yang 

jelas terhadap permasalahan yang diajukan. 


