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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Sugiyono (2011:11) memaparkan Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.  

 

1.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian  adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. 

Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulisan diambil yaitu di Kecamatan Rupat 

Utara. Kemudian penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan 

Januari hingga Maret Tahun 2017. 

 

1.3. Jenis dan Sumber Data 

1.3.1.Jenis Data 

Jenis data peneliti adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:14) 

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau 

gambar. 
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1.3.2.Sumber Data 

a. Data Primer 

Data  primer adalah  “kata-kata  dan tindakan  orang-orang  yang diamati 

atau diwawancarai” (Moleong 2009:157). Sumber data primer ini diperoleh dari 

hasil wawancara dengan Key informant. 

b.  Data Sekunder 

Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yaitu penelitian bahan 

pustaka, yang berkaitan dengan permasalahan itu, sebagai bahan referensi untuk 

menujang keberhasilan penelitian. 

 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan 

perundang-undangan, buku maupun literatur  lain  yang  berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. 

b. Wawancara kepada Kepala Kantor dinas tersebut yakni dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang strategi peningkatan 

pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan sehingga memudahkan 

penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan diteliti. 

c. Penelusuran dokumen baik secara online dan atau offline yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. Penelusuran secara online dilakukan dengan 

membuka (browsing) situs internet diwarung internet (warnet), melalui 

pesan singkat (short messages service) dan atau melalui jaringan 

telekomunikasi berupa telepon. Sedangkan penelusuran secara offline 



29 
 

dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari 

beberapa perpustakaan, toko buku, meminjam literature dengan rekan-

rekan dan meminta data-data yang  di  perlukan dari  Kantor Dinas 

Kelautan dan Pertanian dan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Aset Daerah. 

 

1.5. Informan Penelitian 

Informan (narasumber) adalah orang yang menjadi sumber informasi 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan penulis akan mewawancarai 

narasumber tersebut. Dalam menentukan informan Penulis menggunakann teknik 

Purposive Sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan 

tertentu, adapun informan dalam penelitian ini adalah yang benar-benar 

mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

 

Tabel III.1 : Informan Penelitian 

 

No Unit Kerja 
Jumlah 

(orang) 

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis 1 

2. Kepala Bidang Tangkap Perikanan Dinas Kelautan dan 

Perikanan 
1 

3. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Kabupaten Bengkalis 
1 

4. Kepala UPTD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Rupat 

Utara 
1 

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 1 

6. Nelayan       5 

Jumlah 10 

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2016 
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Dari diatas dapat diketahui bahwa informan penelitian yang peneliti ambil 

adalah sebanyak 13 orang. Adapun yang peneliti jadikan sebagai informan 

penelitian telah dianggap mampu dan mengetahui segala informasi dalam 

permasalahan yang diteliti. 

 

1.6. Teknik Analisis Data 

Setelah  data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data (Moleong 2002:103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis 

data di dalam penelitian  kualitatif  dilakukan  bersamaan  dengan proses 

pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model 

interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa : 

a. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif  dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 
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b. Reduksi Data 

Yaitu  memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perludan mengorganisasi. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada 

reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


