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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif adalah 

penelitian yang menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan datanya 

penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya yang didalam 

penelitian ini penulis gunakan dalam bentuk  tabel. Penggunaan tipe kuantitatif 

akan mempermudah penulisan untuk menghitung hasil penelitian selanjutnya. 

Untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut penulis menggunakan penjelasan data 

Tipe Deskriptif, menurut Azwar ( 2010: 6 ) yaitu menganalisis dan menyajikan 

fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan. 

Penelitian deskriptif bertujuan menggunakan secara sistematika dan akurat 

fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, (Azwar, 

2010: 7) tentunya dalam penelitian analisa terhadap permasalahan yang dihadapi 

tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun penggunaan 

penelitian secara deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 

Peranan Kebijakan Pemerintah ini didalam penyelenggaraannya terkait dengan 

mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini penulis 

lakukan di kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Adapun alasan 

pemilihan lokasi penelitian dikecamatan Kundur Barat adalah karena Masih 

banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan terkhususnya 

Ruko/Toko yang ada di Kecamatan Kundur Barat, sejalan dengan data tabel diatas 

jumlah bangunan yang tidak memiliki izin sebesar 100 bangunan, sedangkan yang 

memiliki izin hanya sekitaran 50 bangunan. Selain itu juga, Kurangnya koordinasi 

antara pihak Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dalam mensosialisasikan bagaimana 

prosedur urusan pengurusan Izin Medirikan Bangunan (IMB) sehingga banyak 

masyarakat yang masih tidak memahami dalam pengurusan IMB. Dan selain itu 

juga kurangnya sanksi yang diberikan pemerintah Kabupaten Karimun terhadap 

bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas  dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sebagai populasi dalam penelitian 

ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian yaitu : 

pegawai di Kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun yang berjumlah 156 

orang dan masyarakat yang sudah selesai melakukan pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk 

menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan theknik penarikan sampel. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel 

yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel 

No  Sub Populasi Jumlah 

   Populasi         

 

Sampel 

Persentase 

1. Pegawai Camat Kundur 

Barat 

a. Camat 

b. Lurah  

c. Kepala Desa 

d. Pemilik 

Bangunan/Masyarakat 

(Bangunan Toko/Ruko) 

 

 

1 orang 

1 orang 

4 orang 

150 orang 

 

 

1 orang 

1 orang 

4 orang 

80 orang 

 

 

100 % 

100 % 

100 % 

53 % 

Jumlah 156 orang 86 orang 55 % 

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat Tahun 2017 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang penulis gunakan untuk 

memperoleh data atau pun informasi adalah teknik sensus baik untuk Camat, 

Lurah Sawang, dan Kepala Desa. Sedangkan pemilik Bangunan/Masyarakat 

dalam bentuk Ruko penulis menggunakan purposive sampling. Pertimbangan 

menggunakan teknik sensus adalah karena populasi relatif sedikit sehingga dapat 

dihubungi sewaktu-waktu apabila penulis memerlukan data tambahan dan 
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purposive sampling digunakan dikarenakan dengan alasan tidak semua 

masyarakat punya Ruko karena itu perlu di pilah dan di pilih agar orang yang 

terpilih betul-betul mengerti tentang data yang penulis cari. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian 

mengenai Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan 

data yang telah tersedia di Kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun. 

Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan 

dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hal tersebut. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kuisioner  

Kuisioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang berstruktur 

dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam. Kuisioner tersebut 

dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data 

berupa jawaban-jawaban dari pada responden, yaitu orang yang member 

jawaban. Koentjaningrat (dalam Suyanto, 2011 : 56).  

Dalam penelitian ini kuisioner dilakukan untuk mempermudah penelitian 

dalam pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang 

ditujukan untuk Pegawai Kantor Camat Kundur Barat dan Masyarakat 

yang sudah selesai melakukan pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan 

bangunan. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak 

sehingga peneliti bisa mengumpulkan data lebih efektif.  

2. Wawancara  

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, 

pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut dengan 

responden), dengan berbicara secara langsung (faceto face) dengan orang 

tersebut. (Suyanto, 2011 : 69). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk melakukan Tanya 

jawab seccara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Camat Kundur Barat Kabupaten 

Karimun.     
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3. Observasi  

Penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti, melalui teknik observasi ini penulis langsung turun kelokasi 

penelitian untuk mengidentifikasi sifat dan keadaan daerah penelitian 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang 

objek penelitian baik berupa dokumen tertulis dan gambar. 

G. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data 

dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, kemudian diolah dan 

dipelajari serta dianalisis dan digambarkan secara deskriptif sesuai dengan fakta 

yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. Teknik penelitian yang digunakan 

adalah teknik kuantitatif. 
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Peranan Camat Dalam 

Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun  
No Jenis 

Kegiat

an 

Bulan Dan Minggu Ke 

Des 2017 Januari 

2018 

Februari  

2018 

Maret  

2018 

April  

2018 

Mei  

2018 

Juni  

 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyu

sunan 
UP 

 x x x X X X x                     

2 Semin

ar UP 

        x                    

3 Revisi 

UP 

         X X                  

4 Penelit

ian 

           X x x x              

5 Pengol

ahan 
Data 

               X x x x          

6 Bimbi

ngan 
Skrips

i 

                   x x x       

7 Ujian 
Skrips

i 

                      x      

8 Revisi 

dan 
Penge

sahan 

                       x X    

9 Penyer
ahan 

Skrips

i 

                         x x X 

Sumber : modifikasi penelitian, 2017 
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I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian. 

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini berisikan penguraian dari pengertian, defenisi konsep dan teori-

teori yang menyangkut daftar pustaka. Dilanjutkan dengan kerangka piker, konsep 

operasional dan operasional variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini berisi tentang tige penelitian, populasi dan sampel, 

teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan 

penelitian. 

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi 

dan kondisi lokasi penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas masalah yang akan penulis teliti. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan 

diberikan saran atas temuan tersebut. 

 


