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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah pada Kantor Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Waktu penelitian 

dilakukan sejak bulan Desember 2016 hingga Februari 2017. 

 

1.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis-jenis data menurut Suryabrata (2010:39): 

1. Data Primer 

Data primer yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

pertamanya. 

2. Data Skunder 

Data skunder yakni data yang penulis dapatkan dari para pegawai 

yang ada secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen 

melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi kepustakaan, 

Peraturan Pemerintah, Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan 

lainnya. 

 

1.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:90) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi 57 (lima 

puluh tujuh) yakni seluruh pegawai yang ada di Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. (Sugiyono, 2013:91).  

Dalam  menentukan informan  penelitian  ini  peneliti  mengunakan 

purposive  sampling  yaitu  tehnik penentuan  sampel  dengan  

pertimbangan  tertentu.  Dimana  informasi  atau  data yang di kumpulkan 

dengan memilih informan yang diangap memahami dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data. Dalam penelitian ini yakni mengambil dari 

populasi 15 (lima belas) yakni Bidang Pertambangan Mineral. 

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan Langsung 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, penulis 
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langsung mengamati fenomena yang terjadi pada Kantor Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, tentang proses perizinan 

pertambangan. Kemudian penulis melakukan pencatatan terhadap hal-hal 

tersebut yang dianggap penting untuk dijadikan data dalam penelitian ini. 

2. Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada 

responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Daftar Key Informan Penelitian 

 

No. Nama Keterangan  

1. Farida Madjid Kepala Bidang Pertambangan 

Mineral 

2. Budi Setiawan, ST Kepala Seksi Pengusahaan Mineral 

 

3. Reza Muzzamil Jufri, ST Kepala Seksi Teknik dan 

Lingkungan Pertambangan Mineral 

4. Anang Ariansyah, ST Kepala Seksi Produksi dan 

Penjualan Mineral 

 

 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan 

daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengumpulan data ini penulis lakukan pada 15 

(lima belas) orang pegawai Bidang Pertambangan Mineral yang ada di 

kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. 
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4. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data skunder, berupa surat-surat keputusan, 

arsip, dokumen serta foto-foto keadaan dan kegiatan lokasi penelitian yang 

diambil pada saat dilapangan. 

 

1.5 Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:11) 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih untuk membuat perbandingan 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi 

penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-

fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat 

aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki 

diiringi dengan interprestasi rasional yang akurat kemudia diambil kesimpulan 

dan saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

data informasi yang diperoleh atau dikelompokkan dan dipisahkan sesuai 

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

uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =  F  x  100% 

       N 

Keterangan: 
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P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mencapai kesimpulan proses perizinan pertambangan 

pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan 

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan melihat rata-rata (mean) 

berdasarkan uji deskriptif. Interpretasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Nilai Mean (Rata-rata) Variabel Penelitian 

 

No. Nilai Mean Interpretasi 

1. 1,0 - 1,67 Rendah 

2. 1,68 – 2,35 Sedang 

3. 2,36 – 3,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 


