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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi danWaktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Badan 

Kesbangpol Provinsi Riau, sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada tanggal  

25 Januari 2017 sampai 20 maret 2017. Alasan penulis melakukan penelitian di 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau karenadalam penerapan 

aplikasi e-office pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau terdapat 

masalah pada sumber daya manusianya yang belum familiar akan adanya aplikasi 

e-office dan perangkat pendukung yang belum memadai dan  lokasi penelitian 

merupakan tempat penulis PKL sehingga mempermudah penulis dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian dan masalah yang 

akan diteliti pada tempat tersebut. 

 

3.2Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu suatu prosedur 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, jenis data 

penelitan kualitatif adalah penelitan yang memandang realitas/gejala/fenomena itu 

dengan diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati,terukur dan dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat (sugiyono,2012) bentuk penelitian formatif yang 

menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa 
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saja yang difikirkan dan dirasakan khalayak sasaran, penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang sikap, 

kepercayaan, motif dan perilaku khalayak sasaran, yang apabila digunakan secara 

tepat, teknik kualitatif memungkinkan pemahaman secara mendalam tentang 

tanggapan konsumen (Erlina,2011;171) 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, 

adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar 

pernyataan), observasi dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku 

maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan 

masalahyang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait. 

 

3.3 Populasi dan sampel 

3.3.1  Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang 

akan diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa 

yang terjadi. Sugiyono (2012;80) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan 
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karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah 17 pejabat Eselon dan 19 staf pagawai dengan jumlah total 36 ASN 

(aparatur sipil negara). 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

sudah ada tujuan yang akan dicapai, menentukan sampel sesuai dengan 

tujuan.(sugiyono,2012:85), adapun sampel dalam penelitian ini adalah 

Aparatur Sipil Negara(ASN) yang berperan sebagai objek dalam 

menjalankan administrasi surat menyurat dan Kepala Badan Kesbangpol 

sebagai Pejabat pembuat keputusan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Riau yang berjumlah 5 orang dari seluruh populasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapateknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi dilapangan, Parsudi Suparlan dalam Bungin Burhan (2001:94) 

hal yang diperhatikan dalam pengamatan yaitu ruang waktu, pelaku, 

kegiatan, benda-bemda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan dan 
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perasaan sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang 

mengenai implementasi aplikasi e-office di Badan Kesatuan Politik dan 

Bangsa Provinsi Riau 

2. Wawancara 

Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang 

berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data 

sebagai pencari informasi (interviewer atau information) yang dijawab 

secara lisan pula oleh responden (interviewee).(Nawawi,2006:98), adapun 

yang menjadi key informan peneliti adalah sebagai berikut : 

No Key informan Jabatan  

1 Ir. Fairuzel Gazali,M.Sc 

NIP. 19570417 198303 1 003 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Riau 

2 Rosnah, S.Pd.I, M.Si 

NIP. 19680610 199904 2 001 

Kepala Sub Bagian Umum 

3 Juwita, S.Sos 

NIP. 19690718199003 2 001 

Staf sub bagian umum 

4 Tengku Aulia Shofwan Staf sub bagian Keuangan & 

Perlengkapan 

5 Ahmad Hidayat operatore-office Kesbangpol 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, 

wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. 
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3.5  Teknik Analisa Data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data 

tersebut di kelompokkan. Diuraikan sesuai jenis dan macam data yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk 

selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif yang dikemukan oleh sugiyono 

(2005:60). 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara akan difokuskan 

pada Implementasi aplikasi e-office. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai 

dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data 

yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 

dilapangan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauh mana 

progress  implementasi aplikasi e-office maka ditarik kesimpulan yang 
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bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan 

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan 

dengan penilitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 


