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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif (Descriptive Research), dengan jenis studi korelasi. Dimana 

dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.  

Menurut (Sugiyono, 2005 : 11) adalah penelitian deskriptif yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lain. 

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Pengawasan Pemerintah  

Kota Pekanbaru dalam Hiburan Malam Karaoke berdasarkan kenyamanan yang 

ditemui dilapangan. Hasil penelitian ini hanyalah berupa deskripsi mengenai 

variabel-variabel tertentu, dengan menyajikan frekuensi, atau  kualifikasi lainnya 

untuk masing-masing kategori di suatu variabel. (Faisal, 2005: 21) 

3.2 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru. Penulis memilih tempat tersebut 

karena Kota Pekanbaru menjadi pusat Hiburan di Provinsi Riau. Adapun tempat 

penelitian ini betempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun waktu 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis di mulai 13 Oktober 2017 sampai dengan 

selesai.  

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan 

lengkap. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Menurut (Sugiono,2013:15) data kualitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data yang berupa 

kata-kata atau gambar diperoleh dari wawancara catatan lapangan dan 

dokumen-dokumen lainnya. 

Dilihat dari sumber datanya, menurut (Sugiono, 2013:156) pengumpulan 

data dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data 

yang penulis dapatkan ini bersumber dari : 

3.3.1 Data Primer 

Menurut (Suryabrata, 2005:39) data primer adalah data yang diperoleh 

dari secara langsung oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari bersumber 

pertamanya. Data ini diperoleh dari : 

a. melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait 

dengan masalah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 

2002 tentang hiburan umum (karaoke) 
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b. melalui observasi lapangan yang dilakukan di Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Tempat Hiburan Karaoke 

yang ada di Kota Pekanbaru 

3.3.2 Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan adapun data yang diperoleh 

meliputi :  

a. undang- undang (Perda Nomor 03 Tahun 2002)  

b. Data Tempat Karaoke di Kota pekanbaru 

c. Dan lain-lain 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian menggunakan teknik porposive sampling dimana 

peneliti memelikh key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelituan. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari Pengawasan Hiburan Karaoke di Kota 

Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yag akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.3.1 Informan Penelitian 

Sumber: Data olahan penelitian 2017 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai Key Informan adalah Subjek 

ataupun individu masyarakat serta lembaga yang peneliti anggap mampu dan 

mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain : 

1. Berada didaerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Terlibat langsung dengan permasalahan. 

Berikut ini penulis akan menjabarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

penulis lakukan untuk memilih sebagai Key Informan tersebut: 

1. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 

Pemilihan sampel ini berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

(Tupoksi) Satpol PP kota Pekanbaru membantu walikota dalan 

melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pengawasan Hiburan 

No  Nama  Jabatan  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

.5 

   

 

Rudi Afrianda 

 

 

Desheriyanto 

  

Yudi Nainggolan 

 

Tomi Alexander 

 

Chandra 

Kepala Bidang Ktertiban dan Ketentraman 

Masyarakat 

 

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional 

 

Manajer Karaoke Bintang  

 

Manajer Karaoke Kenari 

 

Karyawan Koro-koro 

Jumlah  5 
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Karaoke dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta 

memipin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, 

mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

dinasnya. Serta melaksanakan, membina dan merumuskan 

pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan. 

2. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional 

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas 

melaksanakan, membina dan merazia Hiburan Karaoke yang ada di 

Pekanbaru. 

Penulis memandang bahwa kedua subjek tersebut secara garis 

besar di atas mampu untuk menjawab penelitian ini, karena indikator 

merumuskan, membina, serta melaksanakan razia Hiburan Karaoke 

adlah tanggung jawab dan tugas utama dari subjek yang penulis 

ajukan di atas. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat melihat lebih dekat gejala-

gejala yang ada dilapangan. Penelitian yang penulis lakukan di Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota pekanbaru, penulis mengamati secara langsung 

objek yang diteliti, dan mengamati fenomena secara langsung fenomena 
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yang terjadi, dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dan Kepala bidang 

ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pihak usaha karaoke yang ada 

dikota Pekanbaru. Sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Wawancara (interview), adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluann 

untuk menemukan permasalahaan yang harus di teliti, dan juag apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah responden sedikit kecil. (Sugiyono, 2008: 90) 

Responden yang akan diwawancarai yaitu: 

a. Kepala Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 

b. Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional 

c. Pihak Usaha Karaoke 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diartikansebagai cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yaitu setiap bahan 

tertulis baik bersifat internal maupun eksternal. Metode ini digunakan 

pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi dan arsip 

yang relevan dengan penelitian. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik analisa Kualitatif Deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2005:60). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipkai untuk 

menganalisis data : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah 

direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat 

membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh 

dari wawancara dan observasi akan memfokuskan pada 

pengawasan Hiburan Karaoke di Pekanbaru. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke 

dalam teks dengan sebaik mengkin, tanpa adanya penambahan 

yang tidak sesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan 

untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan 

benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat 

dan akurat terkait Analisis Pengawasan Pemerintah Kota 
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Pekanbaru dalam Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2002 

Tentang Hiburan Umum Karaoke di Kota Pekanbaru. Semua data 

mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung dilapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berkenaan dengan Analisis Pengawasan 

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Perda Nomor 03 

Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Karaoke dan Faktor-Faktor 

Penghambat dalam pengawasan Satpol PP Kota Pekanbaru, serta 

mengaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 

Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Karaoke maka ditarik 

kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga 

dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran 

dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 

 

 


