
 

55 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada sebuah instansi 

pemerintah, yaitu kantor Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 

(BPTP2M) di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memeilih lokasi 

tersebut karena letaknya sangat strategis dan tidak terlalu jauh untuk ditempuh 

sehingga tidak terlalu menghabiskan tenaga dan banyak biaya. Selain itu, penulis juga 

sudah mengetahui situasi dan kondis, sehingga memudahkan penulis untuk 

memahami dan menganalisa fenomena-fenomena yang ada di Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. 

 

3.2.  JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yang mendeskripsikan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dalam 

penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data, dan penafsiran data, akan tetapi 

juga meliputi analisis dan interpretasi data yang diperoleh di lapangan. 
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Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2001:3) bahwa 

penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua, yaitu data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini data yang diperlukan 

dan berhasil penulis kumpulkan antara lain : 

a. Data primer, yaitu : 

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan ataupun 

kelompok berupa tanggapan tentang pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti (Ruslan 2003:138). Dalam penelitian ini, pertanyaan yang 

diajukan oleh penulis berfokus pada kinerja Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal dalam meningkatkan PAD di Kecamatan 

Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Data sekunder, yaitu : 

Data yang diperoleh dari instansi yang telah tersedia, yang berbentuk 

catatan atau laporan data dokumentasi (Ruslan 2003:138). Dalam 

penelitian ini data dan informasi yang diperoleh peneliti adalah data dalam 

bentuk jadi atau pengarsipan yang dimiliki oleh kantor Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. 
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3.3. POPULASI DAN SAMPEL 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah gseneralisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono 

2011:90). 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (kriyanto 

2008:151). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatasan dana, tenaga 

dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. 

Tabel 3.1.  Jumlah populasi dan sampel penelitian pada Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau 

 

NO. SUB POPULASI POPULASI SAMPEL % 

1.  Kepala Badan 1 1 100% 

2.  Kabid. Penanaman modal 1 1 100% 

3.  Kabid. Perekonomian 1 1 100% 

4.  Kabid. Non perekonomian 1 1 100% 

5.  Kabag. Tata Usaha 1 1 100% 

6.  Staf  70 70 100% 

JUMLAH 75 75 100% 

Sumber : data olahan 
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Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai 

yang bekerja pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 

Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 75 orang. Sebagai sampelnya sebanyak 75 

orang pegawai. 

Guna memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan 

penarikan sampel dengan menggunakan teknik sensus, yang artinya seluruh anggota 

populasi dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang tidak terlalu banyak 

dan dapat dijangkau. Selain itu, guna lebih mendukung data penelitian, peneliti juga 

mengambil sampel beberapa orang dari masyarakat yang ada kaitannya dalam 

masalah penelitian ini untuk di wawancarai. 

 

3.4.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

a. Observasi 

Dimana penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. 

b. Dokumentasi 

Dimana penulis akan menggunakan dokumentasi yang berupa data-data 

tertulis sebagai sumber data, misalnya; buku, majalah, koran, dokumen, 

peraturan-peraturan, dan lain-lain. Teknik dokumentasi dalam penelitian 

dilakukan untuk mengambil/mencari dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 
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c. Angket ( kuisioner) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

d. Wawancara (interview) 

Penulis mengadakan serangkaian wawancara terhadap objek penelitian 

untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.s 

Wawancara ini dilakukan untuk membantu hasil jawaban angket, karena 

tidak menutup kemungkinan hasil jawaban angket kurang memuaskan. 

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel beberapa orang dari masyarakat 

yang mempunyai keterkaitan dalam masalah penelitian. 

Tabel 3.2.  Key Informent Atau Wawancara Pada Penelitian 

No. Key Informant Jumlah 

1.  Kepala Badan 1 

2.  Masyarakat Wajib Retribusi 3 

Total 4 

Sumber : data olahan 

 

3.5.  TEKNIK ANALISA DATA 

Tahap analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses 

penelitian. Analisis data menurut Patton, yang dikuti oleh Moleong (2001:103) 

analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam 

suatu pola, kategori, dan sifat uraian dasar. Sedangkan Bodgan dan Taylor (dalam 
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Moleong 2001:103) mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha unruk memberikan bantuan kepada tema dan 

hipotesis itu. Sedangkan menurut Moleong (2001:103) sendiri, analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini, data dianalisa secara deskriptif yaitu memberikan 

gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan dan 

dijelaskan, dan dikelompokkan berdasarkan data hasil penelitian yang kemudian 

selanjutnya diambil suatu kesimpulan dari penelitian. Dalam kesimpulan setelah data 

terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya serta 

ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung untuk 

menjelaskan hasil penelitian. Setelah itu dituangkan kedalam tabel-tabel dengan 

angka dan persentase lalu dianalisis dengan cara mendeskripsikannya, dapat 

menggunakan rumus :     
 

 
         

Keterangan : 

   P = Persentase 

   F = Frekuensi 

   N = Total Jumlah 

 


