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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi dari penelitian ini adalah di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari 

Januari-Mei 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 3.2.1 Jenis Data  

  Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta,serangkaian bukti-bukti sesuatu 

yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. 

Data Kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian 

masih merupakan fakta-fakta variabel, atau berupa keterangan saja. 

 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer merupakan data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari 

sumbernya (Prasetya Irawan, 2004:86). Data-data primer dapat diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner, melakukan wawncara, atau 

melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat.  

 

b. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 

sumbernya (Prasetya Irawan, 2004:87). Data sekunder biasanya diambil 

dari dokumen-dokumen dari lembaga atau institusi tertentu, laporan, karya 

tulis orang lain, maupun Koran. Untuk memperoleh data sekunder, penulis 
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akan meminta data kepada kantor Lurah Muara Fajar Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru. Dimana data sekunder ini merupakan data pendukung 

dalam penelitian ini.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara atau metode sebagai berikut :   

a. Pengamatan (observation) yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan alat indra. Dimana penulis turun 

langsung kelapangan untuk melihat fenomena-fenomena ataupun gejala-

gejala yang terjadi di Lingkungan masyarakat tentang Implementasi 

tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

b. Wawancara (Interview) adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya 

(Riduwan,2012:56). Wawancara dapat pula diartikan proses Tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan-keterangan (Cholid Narbuko, 2009: 83). Pihak-pihak yang 

menjadi narasumber yaitu Lurah Muara Fajar, Seksi Kelurahan Muara, 

Kasi Pemerintahan, kasih kesejahteraan rakyat, Staf sebanyak 2 orang.  

c. Dokumentasi yakni pengumpulan data berdasarkan catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip.  
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3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dimana 

peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari Implementasi peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru no 12 tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Adapun 

yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi 

mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 

Table 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Informan Penelitian Jumlah 

1. Lurah 1 

2.  RW 2 

3. RT 2 

4. Masyarakat 3 

                          Jumlah 8 

      Sumber: Olahan Penulis 2016 

 

3.5 Analisis Data  

 Dalam Analisis kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi menurut 

Miles dan Huberman dalam buku Husaini (2009:85), bahwa ada tiga alur 

kegiatan, yaitu 

a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang 

tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber 

lain. 
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b. Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. 

Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan 

dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari 

kegiatan analisis kualitatif, penerapan kesimpulan ini tergantung pada 

besarnya kumpulan catatan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


