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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lainnya. 

 

3.2  Lokasi dan Waku Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan 

pada kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan Badan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai. Penelitian ini 

penulis lakukan tahun 2018.  

 

3.3 Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 

(Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Adapun jenis dan sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data 
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primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang), hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-

laporan/dokumen peneliti terdahulu. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera (Arikunto, 2006:155). Dalam penelitian ini penulis 

melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung Bagaimana 

Pelaksanan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Penerapan Sumur 

Resapan dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dan 

dapat melihat pelaksanaan penertiban garis sempadan bangunan tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan informasi dengan ukuran sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini bisa disebut juga dengan 

teknik komunikasi secara langsung dengan memperhatikan bahasa sesuai 
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dengan tingkat pengetahuan responden (Rakhmat 2009:88). Wawancara 

ditujukan kepada responden penelitian yaitu kepada Kepala Dinas Tata 

Ruang dan Bangunan Pekanbaru serta Pegawai yang mewakili. 

3. Informan 

Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tantang situasi dan kondisi 

latar penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Masyarakat 

sebagai informan. 

No Informan Jumlah 

1. Pemilik Karaoke yang memiliki izin 1 orang 

2. Pemilik karaoke yang tidak memiliki izin 1 orang 

Jumlah 2 orang 

 Sumber: Data Olahan 2018 

4.  Dokumentasi  

Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya barang-

barang tertulis. Suharsini (Arikunto, 2006:158). Dokumentasi adalah 

mengumpulkan data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi 

diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang 

diteliti yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat, majalah, dan sebagainya. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang 

hendak dimintai informasi atau digali datanya. 
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Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau 

sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsumi 

Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam 

sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena 

pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati. 

Dari kedua batasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

Tabel 3.2  

Subjek Penelitian 

No Nama Jabatan Kepegawaian Jumlah 

1 Dra. Heppi Syuryani Kepala Bidang Pariwisata 1 

2 Wahyuni Hartuti, ST Kepala BPTPM 1 

3 
 

Bambang Wardoyo 

 

Kepala Satpol PP 

 

1 

Sumber: Data Olahan 2018 

  

3.6 Analisis Data  

Adapun analisa data yang digunakan dengan cara kualitatif menggunakan 

metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan 

kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. 

Pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:214) 

adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) 

dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak 
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memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, 

tetapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. 

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis Pengawasan Usaha 

Karaoke Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai. 

 


