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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai  

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun Penelitain ini diadakan Mulai 29 November 2016 sampai 

dengan 01 Agustus 2017 dalam upaya mengumpulkan data-data dan 

fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1  Jenis danSumber Data 

Sumber data adalah segala sesutu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan 

menjadi dua yakni data primer dan data sekunder 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui penyebaran 

Kuesioner (membuat daftar pertanyaan) dokumen dan observasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti 

melalui sumber literatur, artikel, jurnal buku serta situs internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis. Data yang digunakan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang akan dikumpulkan 

baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung 

tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat 

memperkuat data dan informasi terkait dengan Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan yang tidak memiliki izin dan hambatan apa yang 

membuat sulit dalam memperoleh izin mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kota Pekanbaru. 

3.3.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data 

melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian yang 

berjudul Implementasi Peraturan Daerah nomo 09 Tahun 2014 tentang 



 29 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

Selain itu peneliti juga memperoleh  foto-foto dan sebagainya. 

3.3.3 Wawancara 

Interview yaitu kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh 

data dan informasi yang di lakukan melalui dialog langsung secara lisan 

terhadap sebagian responden yang di anggap perlu dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah di sediakan oleh penulis. 

 

3.4 Populasi dan Sample 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008: 90) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk 

mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Tentunya dalam 

penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data akan menghadapi 

objek yang di teliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya 

atau peristiwa yang terjadi. 

Dari penjelasan di atas  maka populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai Bidang Perdagangan di  Dinas Pedagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang kemudian 

populasi dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak 

memiliki izin sebanyak 334 unit Toko di Kota Pekanbaru. 
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3.4.2 Sample 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di 

miliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu. 

Kesimpulannya akan di berlakukan untuk populasi untuk itu sampel 

yang di ambil dari populasi harus betul-betul mewakili (Sugiono;2008) 

Dalam teknik pengambilan sampel penulis mengunakan teknik  

purposive sampling sugiyono (2011:84) menjelaskan bahwa purposive 

sampling adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

dari pengertian di atas agar memudahkan penelitian menulis 

menetapkan sifat dan karakteristik yang digunakan dalam penelitian 

sampel yang akan di gunakan peneliti memiliki ketentuan, Kepala 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Ketua Bidang Perdagangan 

Kota Pekanbaru dan Pusat Perbelajaan dan Toko Swalayan Tidak 

memiliki izin berjumlah 8 unit Toko Swalayan yang berada di 

Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru 

 Tabel 3.2 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel 

1 Ketua Bidang Perdagangan  1 1 

2 
Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Perdagangan 
8 - 

3 Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi 5 - 

4 
Seksi Pendaftaran dan Informasi 

Perusahaan 
7 - 

5 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

Tidak Berizin 
334 8 

 Jumlah 355 9 
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2.5 Analisa Data  

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan di kota Pekanbaru, penulis mengunakan jenis penelitian kualitatif di 

gunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu 

dengan variabel yang lainnya. 

Selanjutnya penelitian ini mengunakan metode deskriptif analisa yaitu 

melukiskan atau mengambarkan rumusan yang diperoleh dari pengertian terhadap 

data-data yang didapat baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan. 

Selanjutnya data-data  yang diperoleh melalui metode yang di atas mencapai suatu 

kesimpulan mendekati titik kebenaran. Kemudian untuk menganalisa data 

penelitian di gunakan metode sosial dalam masyarakat dan tidak mengutamakan 

angka dan statistik, walaupun nantinya tidak menolak data kuantitatif. 

 


