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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai 

Karimun. 

 

1.2 Jenis dan Sumber Data  

Adapun yang menjadi jenis  dan  sumber data yang digunakan penliti 

dalam penlitian ini adalah dengan menggunnakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian. 

Data primer dilakukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang sangat 

akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan 

penelitian, maupun wawancara kepada responden. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang ada. Data 

sekunder ini digunakan sebagai data pendukung. Sumber data ini anatra 

lain dokumntasi, Undang-undang, buku-buku, Koran, majalah, jurnal, 

arsip dan informasi lainnya yang di peroleh dari internet yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data ddalam penelitian ini diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan 

yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  :  
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1. Observasi  

Observasi merupakan teknik yang menurut adanya  pengamatan 

dari peneliti baik secara langsung maaupun tidak langsung terhadap objek 

penelitian.  

2. Dokumentasi 

Dokumntasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar yang tersedia 

yaitu bentu surat, catatan harian, laporan, dan foto. Pada penelitian ini 

dokumentasi digunakan untuk mempelajari sumber dokumtasi terutama 

yang ada pada Kantor Imigrasi  Kelas II  Tanjung Balai Karimun dan 

didukung oleh sumber-sumber representative(mewakili). 

3. Wawancara  

Melakukan wawancara langsung kepada kepala bagian dan 

pegawai Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada kantor Imigrasi 

kelas II Tanjung Balai Karimun 

 

3.4 Subjek Penelitian  

Peneliti menggunakan informan yang mana informant adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar belakang penelitian. Informan tersebut yaitu pegawai WASDAKIM yang 

merupakan orang yang benar benar mengetahui masalah yang di teliti. 

 

3.5 Analisis Data  

Dalam menganalisis pengawasa kantor imigrasi dalam mengenai 

masalah imigran gelap, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 
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penelitian deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai pengawasan 

kantor imigrasi dalam menangani masalah Warga Negara asing pada Kantor 

Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun kenyataan dilapangan dan hasilnya 

akan dilihat dalam bentuk tabel yang di lengkapi dengan penjelasan.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam hal ini 

nasution dalam Sugiyono (2013 : 402) menyatakan “analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Seperti dikatakan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan 

penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono(2008:15) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata, kalimat dan gambar.  

 

 

 

 

 

 

 


