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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase 

oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru ini 

dilakukan di Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota 

Pekanbaru.  

3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif-kualitatif yaitu 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah berupa fakta-fakta 

yang terjadi pada saat ini, sesuai dengan ruang lingkup penelitian untuk 

memperoleh data yang akurat melalui penelusuran data/informasi dari orang- 

orang yang bersangkutan. 

Hal ini sesuai dengan pengertian metode deskriptif, yang diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / 

melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan 

lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. 

3.3  Sumber Data  

Menurut Moleong (dalam Arikunto 2010:22), sumber data penelitian 

kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 
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peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna tersirat dalam dokumen atau bendanya. 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam sumber yaitu:   

a. Jenis data primer, yakni jenis data yang diperoleh dari sumber data yang 

langsung memberikan data kepada peneliti yaitu melalui wawancara  yang 

dilakukan kepada pihak Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota 

Pekanbaru.  

b. Jenis data sekunder, yakni jenis data yang sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, yaitu misalnya data atau dokumen 

yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota 

Pekanbaru seperti Struktur Organisasi,  serta data lain yang diperoleh dari 

penelusuran pustaka, buku, internet, jurnal dan Undang-undang.  

3.4 Informan Penelitian 

Subjek penelitian yang telah tercermin pada fokus penelitian ditentukan 

secara sengaja dan akhirnya menjadi informan penelitian. Informan adalah orang 

yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam kurun waktu relative 

singkat banyak informan yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk 

berbicara dan bertukar fikiran. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

adalah: 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Penelitian Jumlah 

1 Kepala Dinas Perumahan 

Permukiman dan Cipta Karya 

1 

2 Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengendalian Kawasan 

1 

3 Staff Seksi pembinaan dan 

pengendalian kawasan 

2 

Jumlah   4 

 

Untuk masyarakat peneliti menjadikannya 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 insidental. Teknik insidenttal yaitu berdasarkan kebetulan.                                                        

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan tenik pengumpulan data peneliti memerlukan teknik 

sebagai alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Observasi 

Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung kepada bidang kehutanan, polisi kehutanan 

terhadap kegiatan yang berkenaan dengan Pengawasan pada kawasan 

Tahura. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar checklist. 

1.5.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
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dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis 

melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Bidang 

Kehutanan yang dijadikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu menggunakan panduan 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan 

terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Recording. 

3.5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi Yaitu pengumpulan data melalui buku- buku ataupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perumahan 

Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru ataupun buku-buku, serta 

literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisa 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran 

mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif, 

data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data-data yang diperoleh, baik itu data 

primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan akan dieksplorasi secara 

mendalam. 

 

 

 

 


