
 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, yang 

beralamatkan di Jl. OK.M Jamil Sudirman. Sedangkan waktu penelitian 

dimulai 13 Juli 2016.  

 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:11) jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang digunakan  untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel 

ataupun lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.  

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah Data Primer dan Data Skunder. Data  Primer adalah data yang 

diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan peneliti dilokasi penelitian 

(lapangan) melalui, wawancara dan Dokumentasi. Dalam penelitian yang 

menjadi data Primer adalah seperti pegawai RUDENIM. 

Sedangkan Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari kegiatan 

menalaah buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi 
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terkait. Data skunder ini meliputi peraturan perundang-undangan, 

dokumen, arsip dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah ini.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam masalah ini 

dilakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan apa yang 

diwawancarai. Tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

dijawab pada kesempatan lain. (Juliansyah Noor, 2011:138) pada 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada pegawai Rumah Detensi 

Imigrasi Pekanbaru. 

2. Observasi 

Kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan 

pengamatan ke lapangan  untuk mendapatkan  data yang berhubungan 

dengan penelitian. Adapun data observasi akan dilakukan di RUDENIM.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang 

tersedia yaitu bentuk surat, laporan, dan foto. Sifat utama dari data ini 

tidak terbatas  pada ruang dan waktu sehingga, memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

(Juliansyah Noor, 2011:138) pada penelitian ini dokumentasi digunakan 
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untuk mempelajari sumber dokumentasi terutama yang ada pada 

RUDENIM itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber yang 

reprentative (mewakili). 

 

3.4  Analisis Data 

Setelah data dilapangan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul 

dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai 

dengan permaslahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Dalam menganalisis peran Rumah Detensi Imigrasi dalam menangani 

masalah pengungsi, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian 

deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai gambaran Rumah Detensi 

Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi di kota Pekanbaru berdasarkan 

kenyataan dilapangan dan hasilnya akan dilihat dalam bentuk tabel yang di 

lengkapi penjelasan. 

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

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

Nasution dalam Suguyono (2013:402) menyatakan “ Analisis Telah Memulai 

Sejak Merumuskan Dan Menjelaskan Masalah.” Sebelum terjun kelapangan 

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Seperti dikatakan pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Menurut 
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Sugiyono (2008:15) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat dan gambar. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena socail (Sugiyono,2008:107). 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif samapi sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: 

1. Sangat setuju 

2. Setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Tidak setuju 

5. Sangat tidak setuju 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai 

dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk table dan 

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

        F   

P =   x100% 

        N 
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Keterangan:  

 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N  = Populasi 

 

Adapum langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data 

mengenai Analisis Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam 

Menangani Masalah Pengungsi adalah : 

1. Melakukan pengamatan dan observasi 

2. Membuat daftar pertanyaan 

3. wawancara 

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 


