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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu, 

penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan secara detail 

tentang indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu variabel kinerja, untuk 

metode analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu menalarkan 

variabel yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau 

informasi yang didapat dari informan kualitatif tanpa menggunakan statistika. 

  Pada penelitian ini penulis akan dituntut untuk bisa menjabarkan secara 

detail segala hal yang ditemui dilapangan mengenai kinerja petugas pasar dalam 

menangani masalah ketertiban dan kebersihan pada pasar selasa Kota Pekanbaru. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Pasar Selasa Kecamatan Tampan, 

Panam, Pekanbaru. Penelitian akan dilakukan sekitar bulan September sampai 

November 2018. Pada waktu penelitian dilakukan diharapkan peneliti agar bisa 

memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan serta menggali 

semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir 

sampai selesai. Berusahalah tenang dalam melakukan penelitian agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan, karena data yang didapat harus valid sesuai 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 
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3.3 Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan orang-orang yang diminta keterangannya 

mengenai permasalahan yang dibahas didalam suatu penelitian. Informan juga 

merupakan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi 

ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin : 2011 : 111 ). Sehingga 

melalui informan inilah peneliti bisa memperoleh informasi secara langsung serta 

secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Distribusi Informan Penelitian 

NO Jabatan Keterangan 

1. Pegawai Bidang Ketertiban 2 orang 

2. Pegawai Bidang Kebersihan 2 orang 

3. Pedagang Pasar                       2 orang 

4. Pengunjung Pasar                       2 orang 

Jumlah 8 Orang 

Sumber: Data Lapangan, tahun 2018 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka di perlukan beberapa 

cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut: 
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3.4.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian. 

  3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan (Cholid Narbuko, 2015, 83 ). Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam mengenai permasalahan kinerja 

petugas pasar dalam menangani masalah ketertiban dan kebersiham pasar 

selasa kec. Tampan, Panam Pekanbaru. 

 3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakansejumlah besar fakta dan data tersimpan    

dalam bahan yang berbentuk dokumen atau arsip. Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, 

literatur-literatur, makalah, jurnal, foto dan sebagainya. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini memerlukan sumber data yang akan membantu 

pengumpulan data dilapangan, antara lain sebagai berikut: 
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3.5.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diambil langsung, tanpa 

perantara dari sumbernya. Sumber yang dimaksud disini dapat berupa 

benda-benda, situs, manusia atau yang lainnya. Dalam hal ini data primer 

yang dimaksud yaitu semua data berupa informasi yang didapat 

dilapangan oleh peneliti sebagai data pokok dalam penelitian.  

3.5.2 Data sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung 

dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen 

(laporan, karya tulis orang lain, koran, jurnal, majalah), atau seseorang 

mendapat informasi dari orang lain (Prasetya Irawan, 2004, 86). Bisa juga 

data yang diperoleh dari Dinar Pasar Daerah setempat. 

3.6  Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif maksudnya 

yaitu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan 

kenyataan yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut akan dianalisa secara 

deskriptif agar menganalisa permasalahan penelitian tersebut dapat berarti 

menjelaskan secara detail serta dapat menjawab permasalahan yang sedang 

diteliti. 

 


