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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kab. Roka Hulu. 

Dipilihlah lokasi ini dengan pertimbangan utama sebagai berikut, Peneliti 

bertempat dekat dengan lokai tersebut, dan mengingat biayayang relatif kurang 

memadai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menemukan, memahami, menjelaskan dan 

memperoleh gambaran permasalahan tentang hilangnya peredaran uang koin di 

Kab. Rokan Hulu, melalui : 

a. penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini  dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian 

sikap pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. 

(Etta Mamang Sangadji, 2010: 21). 

b. penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam 

bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Etta 

Mamang Sangadji, 2010: 26). 

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data dalam proposal ini 

adalah informan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini 

dipertimbangkan latar belakang, pelaku, peristiwa dan proses sesuai dengan 

kerangka dan perumusan masalah. Karena informasi sejak awal telah ditentukan 

(purposive sampling) dengan asumsi memiliki informasi yang dibutuhkan. 
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           Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiono, 2008: 96).Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam 

penelitian ini adalah Informan yang secara langsung terlibat didalampasar yang 

menjadi fokus penelitian ini.Yaitu: 

1. Anggota DPRD Rokan Hulu bagian Keuangan Daerah. 

2. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Rokan Hulu. 

3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Prindustrian dan 

perdagangan Rokan Hulu. 

4. Seksi Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar Kabupaten Rokan Hulu. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancarai disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interviewee. Wawancara berguna untuk mendapatkan data 

dari tangan pertama (Husaini Usman, 2011: 55). 

b. Angket (Kuesioner) 

Idrus, M (2009:100) mengatakan Angket (kuesioner) merupakan daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang 

diberi angket tersebut bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan. 

Angket disini berupa pelengkap hasil penelitian. 
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c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti(Husaini Usman, 2011: 52)Yaitu data yang dibutuhkan 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang 

relevan dengan fokus penelitian di situs penelitian. Penekanan observasi lebih 

pada upaya mengungkap makna-makna yang terkandung dari berbagai aktivitas 

terarah tujuan.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen, artinya barang-barang tertulis, (Etta 

Mamang Sangadji, 2010:153 ).Dokumentasi adalah jenis data penelitian yang 

antara lain: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan.(Etta Mamang Sangadji, 2010:176 ). 

3.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiono, 2008: 90). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan(Etta Mamang Sangadji, 2010: 185), 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang pasar, pasar modern, 

pasar okak, pasar muara rumbai, pasar kota lama, pasar tangun, dan pasar 

bangun jaya yang berjumlah 772, pedagang terhitung pada tahun 2017. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut(Sugiyono, 2008: 91). sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilimki oleh populasi(Etta Mamang Sangadji, 2010: 186), 

sampel dalam penelitian ini adalah pedagang pasar, pasar modern, pasar okak, 

pasar muara rumbai, pasar kota lama, pasar tangun, dan pasar bangun jaya.Untuk 

mempermudah proses penelitian maka penulis mengambil sampel 86 orang. 

   𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒
 

Keterangan: n =    jumlah sampel 

  N =   jumlah populasi 

e = konstanta 10% (persen ketidak telitian karena kesalahan  

pengambilan sampel. 

 

Tabel 3.1 jenis populasi dan sampel pedagang pasar di kabupaten rokan hulu 

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Pasar Modern 153x10% 17 

2 Pasar Okak 121x10% 14 

3 Pasar Muara Rumbai 142x10% 16 

4 Pasar Kota Lama 116x10% 13 

5 Pasar Tangun 132x10% 15 

6 Pasar Bangun Jaya 108x10% 11 

Jumlah 772 86 

Sumber: Data Olahan 2017 

Maka dalam penelitian ini dilakukan penyebaran koisioner kepada 

responden sebanyak 86 pedagang di enam pasar, pasar modern, pasar okak, pasar 

muara rumbai, pasar kota lama, pasar tangun, dan pasar bangun jaya. Kuesioner 

disebar sesuai persentasi jumlah pedagang disetiap pasar. 
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3.5 Teknik Analisa Data 

Analis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis 

dari hasil catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan. 

Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran menurut (N.K 

Malhotra, (2006) dalam Etta Mamang Sangadji, 2010: 199). Yang pada dasarnya 

meliputi 3 alur kegiatan setelah proses pengumpulan data yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh dari data primer maupun 

skunder, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis 

yang berusaha menjelaskan, memaparkan dan memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert yang dipaparkan olehSugiono (2007:107). Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi darisangat positif sampai dengan sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 
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Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus dari Nana Sudjana dan Ibrahim 

(2001:129) sebagai  berikut : 

P = 
F
x 100% 

N
Keterangan :

 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N = Jumlah  

 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2013:171) sebagai berikut : 

a. Sesuai/Maksimal : 76% –100% 

b. Cukup Sesuai/Cukup Maksimal  : 51% – 75%  

c. Tidak Sesuai/Tidak Maksimal : 26% – 50% 

d. Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Maksimal : 0 % – 25% 

 

 


