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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga 

analisisnya juga analisis kualitatif (desktiptif).  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun skripsi ini penulis 

melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Jl. 

Kembang Sari, Tengkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru. Adapun waktu 

penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Januari tahun 2018 hingga selesai. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini,adalah : 

3.3.1.  Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan yang 

dilakukan penelitian (lapangan) melalui proses wawancara (membuat daftar 

pertanyaan), dokumen dan observasi yang terkait mengenai Efektivitas Kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Pekanbaru. 

3.3.2.  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang 

dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa: 
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a. Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja; 

b. Dokumen pribadi Satuan Polisi Pamong Praja, referensi-referensi atau 

peraturan, literatur laporan, tulisan, tabel statistik, buku pedoman, dan 

lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang akurat agar 

dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini,  prosedur pengumpulan data 

secara umum dalam suatu penelitian adalah: 

3.4.1.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari 

dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian demi kesempurnaan 

dalam melakukan analisa. Bukti nyata yang digunakan adalah hasil laporan, 

struktur organisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan Efektivitas Kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Pekanbaru.  

3.4.2.  Observasi 

Observasi adalah metode yang dipergunakan sebagai salah satu piranti 

dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (direct 

observation) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat 
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(recognized outsider) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat 

terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan 

mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang 

objek yang akan diteliti. Husaini Usman (2009:67) 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari 

responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian 

yang akan diadakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

3.5.  Populasi dan Sampel 

3.5.1.  Populasi 

Sugiyono (2012:90) mengemukakan bahwa 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. Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua pihak 

yang terlibat dalam Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukajadi, yang terdiri dari 110 

Orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 265 Orang THL (Tenaga Harian Lepas).   
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3.5.2. Sampel 

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil, 

melainkan hanya sebagian dari populasi. (Sugiyono, 2012:91). Adapun untuk 

teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol 

PP Kota Pekanbaru 

b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Operasi Dan 

Pengendalian 

Penulis juga menggunakan unsur dari Pedagang Kaki Lima dan 

masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Sukajadi sebagai informan 

tambahan untuk memperkuat data yang diperoleh dari sampel.  

Adapun teknik penarikan sampel untuk unsur pegawai Satuan Polisi 

Pamong Praja dan pedagang kaki lima, penulis menggunakan teknik purposive 

sampel. Husein Umar (1996:92) mengatakan pemilihan sampel berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis juga 

menggunakan unsur dari masyarakat setempat sebagai informan tambahan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari sampel. 

3.6.  Analisis Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi data. Dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 
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sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 

menyusun hasil penelitian itu. 

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukajadi, penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukajadi, 

berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk 

Pernyataan yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori 

dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing 

masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan serta saran.  

 


