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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada Kantor Lurah Kampung 

Besar Seberang Rengat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan februari-april  

2019. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun jenis analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualintatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. 

Berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa teknik analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini deskriptif yaitu data yang akan diteliti atau dijelaskan dengan 

apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman. 

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh,baik itu data primer maupun 

sekunder, kemudian disusun selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni 

dengan cara memberi gambaran secara umum variabel yang diteliti dengan 

disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian. 

 

3.3 Jenis Data 

1) Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari para responden berupa 

tanggapan responden mengenai minat masyarakat dalam kepengurusan 

akta kematian di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. 
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2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dimana 

peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti pilih adalah yang 

dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan 

yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis minat 

masyarakat dalam kepengurusan akta kematian di kelurahan kampung besar 

seberang rengat. Adapun yang menjadi Informan yang memberikan informasi 

keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Terpilih 

No Responden Jumlah 

1 Lurah Kampung besar seberang rengat 1 

2 Sekretaris Lurah 1 

3 Kasi Pemberdayaan & Pembangunan Masyarakat 1 

4 Kasi Pemerintahan Umum 1 

5 Kasi Tertib Umum 1 

6 Masyarakat yang mengurus akta kematian 5 

7 Masyarakat yang tidak memiliki akta kematian 5 

Jumlah 15 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menyusun metode-metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Teknik Observasi 

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode 

pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan 

dengan fokus penelitian dan menggambarkan permasalahan yang sedang 

diamati sebagai objek kajian penelitian. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

proses tanya jawab langsung secara lisan, melalui dialog langsung dengan 

responden terpilih dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dibuat sebelumnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data melalaui buku-

buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga bisa 

dengan mengambil foto-foto dalam penelitian serta dokumentasi data, jumlah 

pegawai, profil dan struktur organisasi dan data-data lainnya dari Kantor 

Lurah Kampung Besar Seberang Rengat. 

 


