
 
 

56 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Selatan. Alasan pemilihan 

tempat ini dikarenakan Kabupaten Indragiri Selatan yang merupakan objek 

penelitian yang mencanangkan untuk dimekarkan. Adapun waktu penelitian ini 

berlangsung pada bulan Januari tahun 2017 sampai bulan maret 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa bisa berwujud suatu 

keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol 

lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, 

kejadian ataupun suatu konsep. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:15), data kualitatif adalah data 

yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya dalam bentuk verbal 

dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Etta Mamang Sangadji, 2010: 

26) 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka menurut Sugiyono (2011: 156) 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa :
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3.2.1. Data Primer 

Menurut Bagong Suyanto, (2010:55) Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). 

Data primer ini diperoleh dari : 

1) Melakukan wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertannya langsung kepada responden atau 

informan (Etta Mamang Sangadji, 2010: 48). Peneliti melakukan 

wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah persiapan 

pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan; 

2) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti, (Husaini Usman, 2011: 52). Melalui observasi 

lapangan yang dilakukan pada lokasi penelitian yakni Kabupaten Indragiri 

Selatan. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Ikbal Hasan, 

2010: 19). Sumber data sekunder merupakan data yag sudah diolah atau data yang 

tersedia pada objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto 

sebagai bukti penelitian yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang 

sedang diteliti. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, Emzir (2010:6) menyatakan bahwa 

pengumpulan data cenderung terdiri dari: 

1. Data dalam bentuk pertanyaan umum untuk memungkinkan partisipan 

menghasilkan jawaban-jawaban; 

2. Data kata-kata (teks) atau data gambar (picture); 

3. Informasi dari sejumlah kecil individu atau situs. 

Untuk melakukan penelitian terhadap persiapan pemekaran Kabupaten 

Indragiri Selatan sebagai daerah otonom baru,  metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu: 

3.3.1. Observasi 

Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini 

menggunakan pengamatan atau penginderaan lagsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau perilaku. (Faisal, 2005:52) 

3.3.2. Wawancara 

Metode wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang 

berputar disekitar pendapat dan keyakinannya menurut Hasan dalam Emzir (2010: 

50). Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. 

Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh 
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pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada 

responden. (Faisal, 2005:52)  

3.3.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan 

dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga 

termasuk dokumen-dokumen ekspresif (expresissive documents), seperti biografi, 

autobiografi, surat-surat, dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media 

massa (mass media report) baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, 

maupun media cetak dan elektronis lainnya. (Faisal, 2005: 53) 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kualitatif maupun kuantitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. (Husaini Usman, 2011 :42) 

Pada penelitian yang berjudul Analisis Persiapan Pemekaran Kabupaten 

Indragiri Selatan Sebagai Daerah Otonom Baru yang menilai sejauh mana 

Persiapan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan untuk dimekarkan, maka 

peneliti dalam populasi penelitian ini meliputi Kabupaten Indragiri Selatan itu 

sendiri dan Kabupaten Indragiri Hilir, dikategorikan menjadi  beberapa unsur 

yaitu : 

1. Tim pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan, 
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2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, 

3. Kecamatan, 

4. Pablik figur (bupati atau kepala bagian). 

5. Tokoh masyarakat 

3.4.2 Sampel 

Sampel (contoh) ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Usman (2009: 

43). Maka dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik sampling kluster dan sampling purposive. 

Usman (2009:44) menjelaskan teknik sampling kluster atau teknik sampling 

daerah merupakan teknik yang digunakan apabila populasi tersebar dalam 

beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. maka 

pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. 

Dan selanjutnya yaitu teknik purposive sampling teknik ini digunakan 

apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya. (Husaini Usman, 2011: 45). sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang paham tentang Kabupaten Indragiri Selatan 

dan yang bersangkutan dengan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan nantinya. 
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Tabel 3.1 

Luas Wilayah Dan Jumlah Kepadatan Penduduk Calon Kabupaten 

Indragiri Selatan 

 
Kecamatan Jumlah 

Desa 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

Rumah 

Tangga 

Penduduk Kepadatan 

Penduduk LK PR Jumlah 

Keritang 13 543,45 15.224 29.858 30.752 60.610 112 

Reteh 10 407,75 12.099 23.449 24.605 48.054 118 

Enok 12 880,86 9.394 17.771 19.488 37.259 42 

Tanah 

Merah 

10 721,56 7.999 17.294 18.385 35.679 49 

Kemuning 11 525,48 3.342 7.862 7.416 15.278 29 

Sungai 

Batang 

6 145,99 3.262 7.280 6.385 13.665 94 

Jumlah 62 3.225,09 51.320 103.514 107.031 210.545 74 

Sumber : Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, 2016. 

Dalam menentukan sampel daerah peneliti melihat dari jumlah kepadatan 

warga menurut kecamatan seperti dalam tabel 3.1, dari data  Kajian Daerah 

Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, maka daerah yang akan dijadikan sampel 

yaitu: kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni kecamatan Keritang 

dan Reteh;  Selanjutnya untuk menentukan orang-orang yang ada di daerah dan 

yang akan menjadi sumber data menggunakan teknik sampling purposive. Maka 

sampel dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.2. 

Jumlah Anggota Populasi Dan Sampel Di Wilayah Kabupaten Indragiri 

Selatan 

 

No Keterangan Populasi Sampel 

1 Kecamatan 1 Orang 1 Orang 

2 Tim Pemekaran 1 Orang 1 Orang 

3 Pablik Figur (Bupati Atau Kepala 

Bagian) 

1 Orang 1 Orang 

4 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir 1 Orang 1 Orang 

5 Tokoh masyarakat 1 Orang 1 Orang 

Jumlah 5 orang 5 orang 

Sumber : Data Olahan 2016. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Pengertian Analisa Data 

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Patton 

(1980) dalam (Hasan, 2010:29), analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

3.5.2 Tujuan Analisa Data 

Tujuan dari analisis data ini antara lain: 

1. Memecahkan masalah – masalah penelitian; 

2. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam 

penelitian; 

3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian; 

4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran – saran 

yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. 

Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan model 

matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model – model tertentu 

lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, 

seperti pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel – 

tabel, grafik - grafik, atau angka – angka yang tersedia, kemudian melakukan 

uraian dan penafsiran. (Iqbal Hasan, 2010: 29-30) 
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Selanjutnya Miles dan Huberman  (dalam Emzir, 2010: 129-133) 

menjelaskan ada 3 macam kegiatan dalam analisis data kulitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis 

yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data 

dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. 

Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. 

Dan selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada Analisis Persiapan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan 

sebagai daerah otonom baru. 

2. Model Data (Data Display) 

Model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

yang paling sering dari model data kualitatif  selama ini adalah teks naratif. Model 

yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang 

valid. 

3. Penarikan/ verifikasi Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan 

apakah “makna”  sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 
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yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Setelah semua data yang 

terkumpul berkenaan dengan Persiapan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan 

sebagai daerah otonom baru serta mengkaitkan dengan teori-teori yang ada, maka 

ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. 


