
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada 

KotaPayakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan selama 3 

Bulan. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana 

dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana implementasi peraturan daerah 

Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok 

di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.Metode penelitian Kualitatif 

digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif 

dan akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta 

jarang menggunakan data-data angka meskipun tidak menutup kemungkinan 

ditampilkantabel atas grafik untuk mendukung kelengkapan data (moleong, 2012). 

 Dari permasalahan yang diangkat penelitian ini akan menghasilkan 

penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena dan fakta-fakta yang terjadi. 

Sebagaimana diungkapakan oleh Nawawi (dalam Sugiono, 2007) penelitian 

deskriptif dikatakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan/ subjek/ objek penelitian. Dan pada 

saat sekarang berisikan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. 
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 Sumber data merupakan asal data diperoleh dari sumber tersebut dapat 

diperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi yang 

menjadi pusat perhatian peneliti.Menurut Marzuki (dalam Idrus, 2009), sumber 

data merupakan benda dan bergantung pada jenis data atau orang tempat 

dilakukannya penelitian. 

 

3.3.2  Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah 

penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan onfrmasi dan observasi 

langsung.Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasiljawaban 

narasumber terhadap wawancara yang dilakukan dan hasil jawaban 

reesponden terhadap kuisioner yang diberikan kepada responden. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, disajikan, atau 

disusun oleh pihak lain selain peneliti pada saat ini data tersebuut relevan 

dengan fokus penelitian. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam 

langkah membukukan sebagai sasaran (kamus besar bahasa Indonesia: 1989:862) 

adapun subjek penelitian didalam penelitian ialah Dinas Kesehatan Kota 
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Payakumbuh, Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Tokoh 

Masyarakat dan Masyarakat. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, tanpa adanya kegiatan pengumpulan data, maka data yang diperlukan 

tidak akan bisa diperoleh, teknik pengumpulan data yang akurat dalam 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Esterberg (dalam Sugiyono, 2007) wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

2. Observasi  

Marshall (dalam Sugiyono, 2007) melalui observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi 

(pengamatan) dalam arti lain yaitu penulis mengadakan pengamatan 

langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni kondisi 

geografis lokasi penelitian. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat 

objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang 

dibutuhkan dari objek yang akan diteliti. 

Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dat-

data yang falid yaitu ke Kawasan Tanpa Asap Rokok Dikota Payakumbuh 
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seperti : rumah sakit, pukesmas, sarana olahraga, sekolah-sekolah, masjid, 

dan ke instansi yang bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan Kota 

Payakumbuh. 

3. Dokumentasi 

 Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-

dokumen yang mengunakan buku yang akurat dari percataan sumber-

sumber informasi khusus dari kerangka atau tulisan, wasiat, buku, undang-

undang, foto dan lainnya.Dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang 

subjek. 

 Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yaitu 

seprti memfoto tempat yang dilarang Merokok yang terdapat dalam Perda 

Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok. Seperti tempat-tempat tertentu yang dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Sarana kesehatan 

b. Tempat proses belajar mengajar 

c. Tempat ibadah 

d. Sarana kegiatan olah raga 

e. Arena kegiatan anak 

f. Angkutan umum 

g. Tempat kerja  

h. Tempat umum 
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3.4 Informan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengn wawancara 

mendalam kepada aktor-aktor yang terkait dengan implementasi peraturan daerah 

No. 15 Tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok di kota payakumbuh. Informan 

dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara purposive 

sampling hanya dengan orang-orang ahli dan mengerti tentang fenomena yang 

terjadi dalam pengambilan kesimpulan. 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Jabatan Jumlah 

1. Pegawai Satuan Pamong Praja (Satpol PP) 2 Orang 

2. Dinas Perhubungan 2 Orang 

3. Dinas Kesehatan 2 Orang 

4. Tokoh Masyarakat 2 Orang 

5. Masyarakat 10 Orang 

Sumber : Data Olahan 2018 

 

3.5     Teknik Analisis Data Kulitatif 

 Untuk mengetahui bagaimana Implementasi PERDA Kota Payakumbuh 

No 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Payakumbuh, 

penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 

 Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan 

menyungguhkan apa adanya. 

 Kreadibilitas menjadi istilah yang paling banyak dipilih untuk mengganti 

konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas 

penelitian kualitas. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya 
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mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, 

kelompok sosial atau pola interaksi kompleks (Poerwandari, 2013). Marshall dan 

Rossman (dalam Poerwandari, 2013) reliabilitas data dapat dilakukan dengan data 

mentah yang terkumpul lengkap dan diorganisasikan dengan baik, peneliti 

memungkinkan pihak lain untuk mempelajari data, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kritis bila perlu, bahkan melakukan analisa kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


