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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian implementasi peraturan Walikota Pekanbaru nomor 23 tahun 

2012 tentang pengendalian dan penanggulan rabies di Kota Pekanbaru 

merupakan suatu penelitian deskriptif survei. Menurut Drs. Cholid Narbuko dan 

Drs. H. Abu Achmadi (2010:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia 

juga bisa bersifat komperatif  dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak 

membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan 

klinis. 

Sedangkan penelitian survei adalah penelitian yang digunakan untuk 

mengukur gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala tersebut ada. 

Penelitian ini mendeskripsikan atau menjabarkan hasil survei lapangan yang 

diperoleh dalam melakukan penelitian, dan dihubungkan dengan konsep dan 

teori yang relevan dan menggambarkan dengan jelas bagaimana implementasi 

peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan 

penanggulan rabies di Kota Pekanbaru berdasarkan data  dan temuan yang 

diperoleh dilapangan. 
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3.2.  Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk non angka, seperti kalimat-kalimat, foto atau 

rekaman suara dan gambar. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan 

menggunakan kata-kata, bukan menggunakan angka-angka.  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang  langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan Bungin 

(2006:122). Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

responden melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. 

Menurut Kamaruddin (2012, 27-28). Data sekunder adalah data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan dan foto-foto. Jenis 

dan sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

permasalahan penelitian dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di 

lapangan dan dihubungkan dengan teori yang relevan berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh dari informan yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan 

penelitan.. Mengenai data yang akan diperoleh  oleh peneliti yaitu : 

a. Data dari Dinas Pertanian Kota Pekanbaru; 

b. Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang 

pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru; 

c. Berita dari media; 
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d. Situs website; 

e. Buku-buku; 

f. Jurnal Online, dan lain-lain. 

 

3.3. Informan Penelitian 

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data 

penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai 

permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. 

Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian 

(Burhan Bungin, 2010 : 133). 

Pemilihan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti 

dalam menentukan informan adalah berdasarkan jabatannya serta tugas dan 

fungsi masing-masing jabatan. Selama orang yang menjadi informan memenuhi 

kriteria yang ditetapkan, maka orang tersebut terkait dengan data penelitian.  

Adapun yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Nama Jumlah 

1 Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat 

Vatariner Dinas Pertanian Kota Pekanbaru 

1 Orang 

2 Pegawai Bidang Pertenakan Dinas Pertanian Kota 

Pekanbaru 

1 Orang 

3 Bagian Program Rabies Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru 

1 Orang 

4 Ketua Persatuan Olahraga Berburu Babi (PORBI) 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru 

1 Orang 

5 Tokoh Masyarakat (RW) 3 Orang 

 Jumlah 7 Orang 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2016 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data 

yang di gunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.  

a. Wawancara 

Menurut Drs. Cholid Narbuk dan Drs. H. Abu Achmadi (2010: 83). 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Dalam wawancara ini dilakukan oleh dua orang yaitu 

pewawancara sebagai penanya dan yang di wawancarai memberikan 

keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 
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b. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. 

Dokumentasi digunakan untuk mendukung data-data yang diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah penelitian  (Imam Gunawan, 2013:177) 

c. Observasi 

 Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi (2010:70) 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti 

melakukan observasi di lapangan langsung agar mengetahui kondisi di 

lapangan dan mendapat gambaran tentang tempat penelitian yang akan 

dilakukan. 

3.5.  Teknik Analisa Data 

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis data. Untuk menganalisa data-data yang 

diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif yang bersifat 

kualitatif yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan 

melalui keterangan yang telah diperoleh, menjelaskan dari hasil 

observasi,wawancara, dan dokumentasi dijelaskan dengan kata-kata berlandaskan 

teori yang di miliki memberi keterangan yang mendukung untuk menjawab 

masalah. 


