
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2004:44), Penelitian 

deskriptif  adalah penelitiian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

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

menganalisis dan menginterprestasi. Menurut Sugiyono (2012:209) masalah 

deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk 

mengeksplorasi dan atau memotret situasi social yang akan diteliti secara 

menyeluruh, luas dan mendalam. Tujuannya adalah agar diperoleh gambaran yang 

jelas dan menyeluruh tentang Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten 

Kuantan Singingi.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di 

kantor Pertanahan Kabupatern Kuantan Singingi. Waktu penelitian dimulai dari 

November 2013 – hingga selesai. 

 

 

 

 



1.3 Jenis  dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang diterima harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

suatu penelitian. Penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

baik dari individu atau perorang seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam 

penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah wawancara 

kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 

kuisioner dan observasi lansung di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kegiatan 

menelaah buku-buku maupun informasi-informasi lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari 

lembaga atau instansi terkait. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang dikumpulkan adalah data jumlah pegawai kantor pertanahan 

kabupaten kuantan singingi, data sertifikasi tanah di kabupaten 

kuantan singing 

b. Sumber Data 

Data merupakan fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. 

Menurut Lofland dan lofland (dalam Moleong) sumber data utama dalam 



penelitian kualitatif (Moleong, 2006:157) adalah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.  

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung 

dari pihak terkait mengenai sertifikasi tanah di kabupaten kuantan 

singingi, sedangkan sumber data-data sekunder diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitu dari publikasi instan-instan pemerintah yang terkait. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehinggaa penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai pelaksanaan tertib administrasi pertanahan 

di kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap 

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. Data wawancara dapat penulis peroleh 

dari (1) kepala kantor pertanahan (2) masyarakat. 

 



3. Penyebaran Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyediakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden 

yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang 

berjumlah 29 orang. 

3.5 Populasi dan Sampel 

 3.5.1 Populasi 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan 

diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang 

terjadi. Sugiyono (2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Sugiyono (2012:215) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” 

atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku 

(actors), dan aktivitas (activity)yang berinteraksi secara sinergis. Situasi social 

tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa 

yang terjadi” di dalamnya. 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 29 

orang. Sedangkan untuk key informan 1 orang kepala Kantor Pertanahan dan 6 



orang masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan jasa Kantor 

Pertanahan dan di tentukan secara acak. 

3.5.2 Sampel 

Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi (2005:91) 

sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yaitu  

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua angggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sample jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Jadi, disini yang menjadi sampel sama dengan jumlah populasi yakni 29 

orang dan key informan adalah 1 orang kepala kantor dan 6 orang masyarakat 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu 

metode yang di gunakan untuk menganalisis dan menyusun argument dengan cara 

mendeskripsikan, dan menginterprestasikan data dan fakta yang ditemukan 

dilapangan.  



Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tertib Administrasi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci 

mengenai Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan  

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

a. Rumus Statistik 

Dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriftif 

kualitatif yaitu persentase dengan rumusan sebagai berikut: 

P= F/N x 100% 

Keterangan :  

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Total jumlah 

b. Skala pengukuran  

Menurut sugiyono (2003:105) merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. Adapun penelitian ini penulis menggunakan 



interval yang didistribusikan kedalam bentuk persen (dalam usman, 2009:146) 

dengan kategori sangat baik sampai sangat tidak baik. 

a. Sangat baik  = 76 % - 100 % 

b. Baik    = 51 % - 75 % 

c. Tidak baik  = 26 % - 50 % 

d. Sangat tidak baik = 0 % - 25 % 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan dengan terlaksana yaitu tentang pelaksanaan 

tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. 

Sesuai dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan kuisiner 

kepada 29 responden. Penyebaran kuisioner dilakukan kepada pegawai kantor 

pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. 

      
 
 

 


