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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau, Jalan Kuantan. Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 

sampai Maret 2017. 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya.Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa peranan Dinas 

Ketahanan Pangan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1  Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan peneliti yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh 

melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data 

yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dari 

responden yang menjadi objek penelitian. 
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 3.2.2  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dalam 

bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dimana data sekunder ini 

merupakan data pendukung dalam penelitian ini. 

3.4 Informan Penelitian 

 Sugiyono (2010:216) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi tertentu.Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden tapi informan.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. 

 Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, 

dimana peneliti memilih informan yang peneliti anggap mengetahui tentang 

permasalahan penlitian. Sebagai informan yang paling mengatahui bagaimana 

peningkatan ketahanan pangan melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP) dan Pendamping atau Penyuluh. Adapun informan 

penlitian ini terdapat dua unsur yaitu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan 

Pendamping atau Penyuluh. 

 Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan 

menegetahui permasalahan ini, cirri – cirinya antara lain: 

1. Berada di daerah yang teliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 
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3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan 

5. Terlibat langsung dengan permasalahan 

 Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No. Uraian Jumlah 

1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan 

1 Orang 

2. Kepala Seksi Konsumsi Pangan 1 Orang 

3. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal 1 Orang 

4. Pegawai pada bidang Konsumsi dan 

Penganekaragaman Pangan 

1 Orang 

5 Pendamping / penyuluh Kelompok Wanita dalam 

Kawasan Rumah Pangan Lestari 

1 Orang 

6. Ketua dan Anggota Kelompok Wanita Mustika 

Kawasan Rumah Pangan Lestari 

1 Orang 

7. Masyarakat  2 Orang 

Jumlah 8 Orang 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian 

sesungguhnya di lapangan. 

3.5.2   Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap 

mengerti dan mengetahui juga menjadi bagian dalam penelitian ini. 

3.5.3  Dokumentasi yaitu mempelajari arsip-arsip yang ada kaitannya 

dengan penelitian, umumnya data yang dikumpulkan dari dokumen atau 

yang lainnya. 
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3.6 Analisa Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:60). Berikut ini 

adalah beberapa tahap yang dipakai untuk menganalisis data: 

a. 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 dan observasi akan 

difokuskan pada upaya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam 

meningkatkan ketahanan pangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif.Informasi yang didapat dilapangan disajikan dalam teks dengan 

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuiakan dengan 

fakta yang ada.Hal tersebut berytujuan untuk dapat menyajikan data yang 

telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 

dilapangan.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha 

menyajikan data yang tepat dan akurat terkait analisis peningkatan ketahanan 
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pangan di Provinsi Riau.Semua data mengacu pada informasi atau data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan Peranan Dinas Ketahanan 

Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan didapat, serta mengaitkan 

dengan teori – teori yang ada, maka ditarik kesimpulan yang bersifat 

sempurna.Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu 

pada kerangka pemikiran dan teori – teori yang relevan dengan penelitian 

guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


