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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Nawawi metode deskriptif 

memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada 

saat penelitian dilakukan atau bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-

fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan 

interprestasi yang akurat. (Sugiyono : 2005) 

Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang data yang 

dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata 

disusun dalam kalimat, seperti kalimat hasil wawancara antara peneliti dan 

informan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut perspektif partisipan. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data 

yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau 

berupa kata-kata. (Riduwan: 2013) 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah peneliti yang didapatkan 

langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari Camat, 

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Kepala Seksi 

Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang tinggal diwilayah pemukiman 

kumuh. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari 

Kantor Camat Rumbai Pesisir, program dan kegiatan-kegiatan, struktur 

organisasi dan laporan lainnya yang mendukung kegiatan penelitian. 

3.4 Informan Penelitian 

Subyek penelitian yang telah tercermin pada fokus penelitian ditentukan 

secara sengaja dan akhirnya menjadi informan penelitian. Informan (narasumber) 

adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang 

relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan 

untuk berbicara dan bertukar pikiran. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Camat Rumbai Pesisir 

2. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

4. Masyarakat yang tinggal diwilayah pemukiman kumuh Kecamatan 

Rumbai Pesisir. 

Peneliti menjadikan masyarakat sebagai informan agar peneliti 

mendapatkan informasi dalam rangka untuk mengecek kembali informasi atau 

memperdalam informasi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik snowball sampling atau bola salju. Teknik sowball 

sampling atau bola salju adalah suatu teknik yang menyerupai cara pembuatan 

bola salju, yaitu semakin lama menggelinding semakin besar. Dimulai dengan 

jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak. (Harbani Pasolong: 2013) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. 

2. Dokumentasi, yaitu pengambilan data melalui buku-buku ataupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah diperoleh dari Kantor Camat Rumbai Pesisir ataupun 
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buku-buku, foto-foto, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 

 3. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dengan mengadakan Tanya 

jawab secara terbuka dengan informan atau pihak yang memiliki relevansi 

dengan objek permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk 

melengkapi data dan untuk memperjelas hasil yang diinginkan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data dengan pendekatan kualitatif, yang mana setelah data dan informasi 

diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan 

macam data, serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan 

menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan 

menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai pengawasan Camat dalam 

pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan 

Rumbai Pesisir, yang kemudian dapat diambil kesimpulan. 

 

 

 

 


