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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. 

Sebagaimana yang diungkapkan dan oleh Baghdad dan Taylor, pendekatan 

kualitatif adalah “prosedur” yang menghasilkan data deskriftif yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
24

 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif  untuk 

menganalisis adalah Aktivitas Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Metode 

deskriptif ini dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan data 

yang shahih dan realibel tentang aspek-aspek yang diteliti. Dengan metode 

penelitian dapat dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti 

terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.
25

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Umban Sari 

Kecamatan Rumbai Pekanbaru. 

 

C. Sumber Data 

Keseluruhan data yang dipelukan terdiri dati dua bagian, yakni data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada masing-masing informan. Adapun data sekunder diperoleh 

dari observasi dan hasi dokumentasi. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam hal ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci 

dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 1 (satu) orang yakni 
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Lurah di kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. Adapun informan 

pendukung berjumlah 6(enam) yakni ketua LKM (Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat) berjumlah 1 (satu) orang, Faskel (fasilitator Kelurahan) 

berjumlah 2 (dua) orang dan masyarakat yang terlibat berjumlah 3 (tiga) 

orang. 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berupa: 

a. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki, berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam, dan sebagainya
26

. Observasi dilakukan kepada kegiatan Program 

KOTAKU di lingkungan  Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai 

Pekanbaru. 

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal 

dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 

Wawancara dilakukan kepada Lurah Umban Sari, ketua LKM, faskel 

KOTAKU, dan Masyarakat Kelurahan Umban Sari. 

c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumtasi yang ada di 

program KOTAKU Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai 

Pekanbaru.
27

 

 

F. Validasi Data 

Dalam melakukan pemerikasaan terhadap keabsahan data yang telah 

digali, digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukan oleh Lincoln 

dan Guba. Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi 

diperlukan pemerikasaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik 
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untuk memerikasa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka 

peneliti menggunakan: 

a. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Terutama 

dilakukan karena penelian sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 

sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, 

atau berpura-pura. 

b. Triangulasi, yaitu teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu . Pada dasarnya peneliti 

melakukan Triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atu 

informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan 

(misalnya data hasil pengamatan dengan  hasil wawancara), 

membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin banyak informan, tentu 

semakin banyak pula informan yang peneliti peroleh.
28

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasian data, memilah-milah menjadi satuan yang 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang diceritakan kepada orang lain.
29

 

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti 

peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif data ini dilakukan dengan 
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menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba 

sepintas.
30

 

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

2. Paparan data 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan dan vertifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.
31

 

Jadi analisais yang digunakan oleh penulis aalah analisis data 

kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara 

sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan 

cara mengambarkan fakta dan gejala yangada di lapangan, kemudian data 

tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

 

                                                             
30

 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitisn Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

cv, 2014),Hlm.222 
31

 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hlm 

.211-212 


