
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

lain-lain. 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di desa nasreuhe. Kecamatan Salang. Kota 

Sinabang Kabupaten Simeulue yang beralamat di Jl. Teuku Hamza. Ada pun  

penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 23 September 2019. 

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

 3.3.1 Sumber Data 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diproleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu : 

a. Sumber data primer  : yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

petugas kantor dan masyarakat, jadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

 1. Buyung Ali Kardin, S.Pd selaku camat pada kantor camat kecamatan 

salang kabupaten simeulue. 

 2. Muhammad Kausar, SH selaku sekretaris pada kantor camat kecamatan 

salang kabupaten simeulue. 
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 3. Ikbal Dini Saputra, selaku masyarakat 

b. Sumber data sekunder :  yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama.  

 3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data disini berarti pencarian sumber-sumber, penentuan 

akses ke sumber-sumber dan akhirnya mempelajari dan mengumpulkan informasi, 

pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu 

penelitiann. teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara mendalam  

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai. 

b. Observasi atau pengamatan  

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti 

melihat dan mengamati secara visual sehingga sehingga validasi data  sangat 

bergantung kepada kemampuan peneliti. Sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, dokumen dan data lain yang relevan 

penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa, struktur organisasi, catatan 

serta data-data yang dapat digunakan sebagai data pada penelitian. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisi data menurut Moleong (2013:103) merupakan proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, dan satuan uraian dasar. 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari , dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

kepada konsep Milles & Huberman dalam Moleong, (2013:248) yaitu interactive 

model yang mengklasifikasikan analisis dalam tiga langkah, yaitu : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan hasil wawancara 

yang dapat dipilah kembali dan di fokuskan sesuai pada masalah penelitian. 

2. Penyajian data 

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya 

penarikam kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim 

digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam 

penelitian ini hasil wawancara yang di temui pada saat peneliti disajikan dan 

dinarasikan untuk memperjelas pembaca. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang di 

kumpulkan. Dari data tersebut akan diproleh kesimpulan tentatif, sehingga 

kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. 
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