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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan ini di laksanakan pada kantor Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Agen distribusi gas LPG 3

Kg di Kota Pekanbaru serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru. Waktu

penelitian dari  januari sampai dengan selesai 2018.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan arah penelitiannya pada analisis

pelaksanaan pengawasan dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru

dalam pendistribusian gas lpg 3 kg di kelurahan simpang baru kecamatan tampan.

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian

tersebut maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian.

Dalam hal ini jenis data dan sumber data yang di pakai adalah :

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data (Sugiyono,2007). Contohnya : melalui quisioner berupa

pertanyaan dan wawancara.

b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Misalnya dari Literatur/informasi

dari instansi terkait dalam penelitian.
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1.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti untuk

mendapatkan data yang berhubungan dengan peneliti. Dalam melaksanakan

Observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk

melihat keadaan secara nyata, yaitu ke agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di

Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada

responden, seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam

wawancara peneliti meminta informasi kepada Key Informan yang terdiri dari

beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi

dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi

merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas

nama lembaga. Sumber tidak resmi dalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan

oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sumber

referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggung jawaban, surat dan

catatan harian.
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1.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti (Moleong, 2000:97). Dalam

penelitian ini terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai Key Informan

(kunci informasi). Key Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu

persoalan atau  permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi

yang jelas, akurat dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan,

keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau

permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah

beberapa pegawai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Sub

penyalur dan Pengecer  Gas LPG 3 Kg.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No Informan Jumlah
1 Kepala Bidang Tertib dan

Pengawasan Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian Kota
Pekanbaru

1

2 Pegawai Dinas Bidang
Tertib dan Pengawasan

2

3 Penyalur Gas LPG 3 Kg 2
4 Sub penyalur Gas LPG 3

Kg
2

5 Pengecer Gas LPG 3 Kg 2
Sumber : Data Olahan 2018

Informan pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan pendukung

adalah masyarakat pengguna gas lpg 3 kg yang dianggap mampu memberikan
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jawaban mengenai berbagai hal yang akan dipertanyakan nantinya. Hal ini

ditentukan berdasarkan teknik snowball sampling. Snowball Sampling adalah

metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu

responden ke responden yang lain.

1.5 Analisis Data

Analisa Data Adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, quisoner, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

Setelah seluruh data penelitian terkumpul semuanya, data-data tersebut di

kelompok-kelompokan dan ditabulasi menurut jenis data, serta data tersebut

dibawahnya ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya

mendukung dari hasil olahan data untuk dapat menjelaskan hasil penelitian dan

kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif.

Djam’an Satori (2011 : 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif

dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak

dapat dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja,

formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep beragam,

karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu

budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012 : 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif

sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan
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untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analsis data

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna daripada generalisasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa deskriftif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang

bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih

menekankan makna.


