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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan 

Langgam dimana kawasan Teknopolitan akan di bangun serta instansi-instansi di 

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dengan 

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Bidang 

Pendidikan di Kabupaten Pelalawan. 

3.2 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini mengacu pada sumber data yang digunakan, maka 

pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif (kualitatif). 

  Sugiyono (Harbani Pasalong, 2013) mengemukakan bahwa penelitian 

deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang 

terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi 

yang sekarang ini terjadi atau ada. 

  Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi (2010) mengatakan bahwa 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisi dan mengintrepretasi. 

3.3 Sumber Data  

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian meliputi data primer 

dan data sekunder karena untuk memperoleh informasi langsung dari informen 
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seperti Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) 

Kabupaten Pelalawan dan Instansi terkait tentang kawasan teknopolitan dan juga 

menerima data dari jurnal tentang kawasan teknopolitan. 

a. Narasumber (Informan) 

Informan  penelitian  merupakan orang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian atau orang yang dianggap mempu memberikan keterangan kepada 

peneliti terkait pemasalahan penelitian. Tempat atau lokasi Kecamatan Langgam 

Kabupaten Pelalawan 

b. Dokumen dan arsip 

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan 

implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tentang  Pengelolaan dan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan di Bidang Pendidikan. Data primer 

diperoleh dari; 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

2. Data Sekunder, 
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Data  yang  diperoleh  dari keterangan sumber-sumber lainya yang dapat 

menunjang objek yang diteliti yaitu berupa: 

a. Gambaran umum Kabupaten Pelalawan 

b. Pengembangan kawasan Teknopolitan 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Observasi  

Menurut Kartono (Imam Gunawan, 2013) pengertian observasi adalah studi 

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

denga jalan pengamatan dan pencatatan. 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana 

arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mengedapankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Haris 

Herdiansyah, 2013) 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 

sebagai bahan bukti dari hasil wawancara dan dokumentasi foto. 
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3.5 Informan Penelitian 

  Informan  penelitian  merupakan orang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian atau orang yang dianggap mempu memberikan keterangan kepada 

peneliti terkait pemasalahan penelitian. Adapun informen pada penelitain ini yaitu 

sebagai berikut : 

Table 3.1 

Informan Penelitian 

No Unit Kerja Jumlah (Orang) 

1 Bupati Kabupaten Pelalawan 1 

2 Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan 1 

3 
Kepala STTP (Sekolah Tinggi Teknologi 

Pelalalawan) 
1 

4 Mahasiswa 3 

Jumlah 6 

Sumber : Data Olahan 2017 

 Dari tabel daitas dapat disimpulkan bahwa informen penelitian yang peneliti 

ambil adalah sebanyak 6 orang, adapaun yang peneliti jadikan sebagai informen 

penelitian telah di anggap mampu dan mengetahui segala  informasi dalam 

permasalahan yang diteliti. 

3.6 Teknik Analisa 

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian 

dianalisis berdasarkan metode teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori 

dan pendapat para ahli administrasi Negara, serta berdasarkan ketentuan hukum dan 
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peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data 

dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan 

dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 


