
BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tipe/Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai 

strategi penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. 

Metode penelitian bukan hanya merupakan sekumpulan metode atau teknik penelitian 

semata, melainkan juga merupakan landasan nilai-nilai, asumsi-asumsi, etika dan 

norma yang menjadi aturan standard yang dipergunakan untuk menafsirkan serta 

menyimpulkan data penelitian. Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini 

memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu 

variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. (Arikunto, 

2010:234).  

             Beberapa pertimbangan mengapa digunakan metode pendekatan kualitatif, 

yakni: pertama, bila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda mudah disesuaikan; 

kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; 

ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi (Riduwan, 2006:4). Hasil data 

yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. 

 

 

 

3.2. Lokasi Penelitian  

 



Penelitian ini dilakukan di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Saint 

dan Teknologi dan Fakultas Pertanian Dan Peternakan  juga dari Rektorat UIN Suska 

Riau. Dipilihnya lokasi penelitian pada fakultas dan Rektorat yang ada dilingkungan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini dikarenakan unit kerja ini memiliki 

kompleksitas pekerjaan dibandingkan dengan fakultas lainnya. Selain itu ke 4 (empat) 

fakultas dan Rektorat UIN Suska Riau ini merupakan institusi yang sering 

melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ada, yang seharusnya dalam penyusuan perencanaan dan 

penganggaran di UIN Suka Riau harus berpedoman pada Renstra,  dan Kontrak Kinerja 

Rektor UIN Suska Riau. 

 

3.3. Informan Penelitian 

 

Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah 

penelitian. Informan penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan 

didalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik 

sampling. Adapun Informan penelitian dalam  penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian mikro. Teknik mikro yaitu menjadikan individu-individu yang memahami 

sebuah permasalahan/ persoalan menjadi responden/informan didalam  penelitian. 

Adapun narasumber yang menjadi Informan dalam penelitian ini dbatasi pada 4 

(empat) fakultas saja yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Saint dan 

Teknologi dan Fakultas Pertanian Dan Peternakan dan penulis juga mengambil 

informan yang berasal dari Rektorat UIN Suska Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 3.1. berikut ini: 

 

Tabel 3.1    Informan Penelitian 



 

NO JABATAN JUMLAH 
 

1. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan 
Perencanaan 

1 Orang 

2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan 
Perencanaan Keuangan (AUPK) 

1 Orang 

3. Dekan Fakultas Tarbiyah, Faklutas Syariah, 
Fakultas Saint dan Teknologi, dan Fakultas 
Pertanian dan Peternakan 

 4 Orang 

4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah, 
Faklutas Syariah, Fakultas Saint dan Teknologi, 
dan Fakultas Pertanian dan Peternakan 

4 Orang 

5. Pegawai Administrasi Fakultas Tarbiyah, Faklutas 
Syariah, Fakultas Saint dan Teknologi, dan 
Fakultas Pertanian dan Peternakan 

4 Orang 

 Jumlah Informan 7 14  Orang 

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2018 
 
 
 

Pemilihan informan kunci sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah  

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan  

bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai 

sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan 

narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah Wakil Rektor II, Kepala Bagian 

AUPK dan Dekan Fakultas sebanyak 4 orang. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden penelitian melalui 

observasi dan wawancara yang telah dipersiapkan.  

2) Data sekunder yaitu data-data yang mendukung data primer, diperoleh melalui 

dokumen-dokumen lembaga seperti; statuta UIN,SOTK UIN, dan lain-lain. 



 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam usaha memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data digunakan cara-cara sebagai berukut: 

1) Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada informan penelitian yang 

sudah dipersiapkan dan ditentukan sebelumnya yaitu berasal dari Fakultas 

Pertanian Dan Peternakan, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, dan Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan penulis juga mengambil informan yang berasal 

dari Rektorat UIN Suska Riau.  

2) Observasi.  

Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati 

langsung di lapangan. yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara terlibat 

langsung dalam interaksi dengan objek penelitiann. 

 

3) Dokumentasi  

Pada penelitian adalah suatu teknik pengumpulan data melalui usaha pengumpulan 

sejumlah dokumen, studi kepustakaan, arsip, dan bahan tertulis lainnya bersumber 

dari lokasi tempat penelitian atau lokasi yang dianggap berhubungan dengan bahan 

penelitian.  

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan 

observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. 

Moleong (2007:27) mengemukakan bahwa metode analisa kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 



terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisis kualitatif dalam strategi tipologi 

merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai 

data yang diperoleh.Data-data dikumpulkan dan diseleksi, lalu disederhanakan dengan 

mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya. 

Teknik analisis kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi 

penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal 

mustahil yang diyakini penulis adalah bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa 

yang dikatakannya. Adapun urutan dari teknik kualitatif ini berupa: 

1) Pengumpulan Data 
2) Reduksi Data 
3) Penyajian Data 
4) Kesimpulan/Verifikasi Data 

 


