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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 LOKASI  PENELITIAN 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti ini 

dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang 

diperlukan dalam penelirtian yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

yangberalamat di Jalan Teratai Nomor 83 Pekanbaru.  

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 

kelapangan berupa tanggapan dari respon 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

diperoleh dri berbagai sumber baik berupa laporan maupun informasi dari 

pihak pemerinrahan maupun yang berhubungan. 

 

 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

cara sebagai beikut yaitu: 

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara atau Interview merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data atau informasi dengan melakukan interview langsung kepada 

informan atau narasumber. Menurut Lexy J. Moleong (2002:135) 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang telah 

dipilih. Proses wawancara ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu 

menyusun kerangka atau pedoman wawancara yang kemudian 

digunakan sebagai acuan, sehingga memudahkan dalam melakukan 

kegiatan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

b. Anggota DPRD Komisi II Kota Pekanbaru 

c. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Pekanbaru 

d. Ketua Satpol PP Kota Pekanbaru 

e. RT/RW atau Tokoh Masyarakat 

f. Pemilik/karyawan toko modern Indomaret dan Alfamart 

Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi 

sebanyak-banyaknya dan selengkap-selengkapnya terkait 
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bagaimana implementasi pemberian izin usaha toko modern dalam 

upaya melindungi keberadaan pedagang kecil, pasar tradisional di 

Kota Pekanbaru dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan 

dan toko swalayan. 

2. Observasi  

Teknik observasi tidak terbatas pada orang, seperti halnya pada 

wawancara, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik 

observasi digunakan apabila penelitian berhubungan dengan 

prilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 

2010: 165-166) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan melakukan observasi 

langsung ke toko-toko modern yang ada di Kota Pekanbaru, dan 

pedagang-pedagang kecil yang berada di sekitar toko modern. 

3. Dokumentasi 

Pada metode dokunenter, alat pengumpulan datanya disebut form 

pencatatan dokumenter dan sumber datanya berupa catatan atau 

dokumen tersedia. Juga temasuk dokumen-dokumen eksresif 

(expresissive documents), seperti biografi, autobiografi, surat-surat 

dan buku harian. Termasuk juga laporan media masa(mass media 

report) baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun 

media cetak dan elektronis lainnya. (Faisal, 2005: 53) 

3.4 Populasi dan Sampel 
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3.4.1   Populasi 

 Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan 

diteliti baik berupa benda, manusia, dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2011:90). 

 Berdasarkan pengertian diatas maka populasi pada penelitian ini adalah 

kepala dinas, kepala bidang perizinan, anggota DPRD, toko modern, pedagang 

kecil dan populasi yang peneliti ambil yaitu sebagian toko modern yang ada di 

Kota Pekanbaru. 

3 .4.2 Sampel 

 Sampel adalah sejumlah individu yang diambil dari populasi yang 

mewakilinya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang   diteliti. 

 Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto 

yang menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subyeknya besar (lebih dari 100) dapat menggunakan  sampel. Menurutnya 

sampel diambil antara 10%-15% hingga 20%-25% atau bahkan boleh lebih 25% 

dari jumlah populasi yang ada. 
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Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 

diketahui bahwa jumlah Toko Modern adalah 339 gerai. Berdasarkan tata cara 

pengambilan sampel diatas, sampel yang akan ddiambil adalah 10% x 309 

Toko=33,9 jadi jumlah sampelnya adalah 34 toko. Dengan demikian peneliti 

mengambil 31 toko dari populasi toko modern kota Pekanbaru, sebagai 

perwakilan subjek penelitian peneliti mengambil sampel di setiap kecamatan kota 

Pekanbaru. 

Penulis menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria-

kriteria yang meliputi: 

1. Pihak pemerintah yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Kepala Bidang Perizinan BPTPM serta anggota DPRD  yang menjadi key 

informant 

2. Pihak usaha toko modern yaitu yang berjumlah 34 toko modern, masing-

masing 3-4 di setiap kecamatan kota Pekanbaru. 

3. Pihak pedagang tradisional atau kelontong yaitu yang berdekatan dengan 

usaha toko modern yang menjadi narasumber 

4. Pihak masyarakat, RT, RW yaitu yang berdekatan dengan lokasi di sekitar 

pendirian usaha toko modern yang menjadi narasumber. 

 

 

 


