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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, kualitatif 

adalah proses pencairan data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada 

penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi 

yang   alamiah,   dimana   peneliti   adalah   sebagai   intrumen   kunci,   teknik 

pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, 

dan   hasil   penelitian   kualitatif   lebih   menekankan   pada   makna   dari   pada 

generalisasi. (Sugiyono 2007:9). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  di  laksanakan  pada  kantor 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kepulauan meranti dan Agen 

distribusi gas LPG 3 Kg dikecamatan tebing tinggi Kabupaten kepulauan meranti 

serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kabupaten kepulauan meranti. 

 

3.3 Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam 

tentang suatu masalah. 



 

 

36 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Total Sampling yaitu 

teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Penulis 

menggunakan teknik triagulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari  sumber data 

yang sama secara serempak. Adapun yang menjadi informan yang akan 

memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1  Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1 
Kepala Dinas perindustrian dan 

perdagangan 
1 orang 

2 
Pegawai dinas perindustrian dan 

perdagangan 
3 orang 

3 Agen distributor 4 orang 

4 Masyarakat  3 orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2018 

 

3.4 Jenis Data 

1. Data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Contohnya : melalui quisioner 

berupa pertanyaan dan wawancara. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Misalnya dari Literatur/ 

informasi dari instansi terkait dalam penelitian. 

Pengumpulan  data  melalui  data  primer  dan  sekunder  ini  dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi  yang jelas dengan tujuan penelitian serta untuk 
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memperoleh informasi  yang akurat  sehingga penelitian  dapat  berhasil 

dilaksanakan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  yaitu pengamatan langsung terhadap  objek  yang di teliti 

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peneliti. Dalam 

melaksanakan Observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung 

kelapangan untuk melihat keadaan secara nyata, yaitu ke agen dan 

penyalur gas LPG 3 Kg di Kabupaten kepulauan meranti. 

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

responden, seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dalam wawancara peneliti meminta informasi kepada Key Informan 

yang terdiri dari beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten kepulauan meranti. 

3. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, 

agenda dan sebagainya. 

 

3.6 Analisis Data 

Tahap akhir penelitian ini adalah mengenalisis data-data yang diperoleh 

sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah terkumpul melalui 

observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dipalajari, ditelaah untuk 
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selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar diperoleh hasil penelitian 

yang mendalam dan komprehensif.  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

mendiskripsikan data semaksimal mungkin sesuai dengan teori-teori yang 

kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan diperoleh  maka data 

ditambah dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan 

penelitian untuk kemudian dianalisa secara kualitatif, dengan menggambarkan 

secara utuh kenyataan mengenai pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan 

kabupaten kepulauan meranti dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di kabupaten 

kepulauan meranti kemudian dapat diambil kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triagulasi. 

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini 

adalah teknik analasis data yang digunakan oleh peneliti: 

1. Reduksi Data: Data-data yang mentah sebagai hasil wawancara dan 

observasi dicatat secara cermat serta rinci sehingga menjadi suatu 

cadangan. Data yang diperoleh dilapangan tersebut dituangkan dalam 

uraian dan laporan yang jelas dan terperinci. Selanjutnya laporan itu 

direduksi dan dirangkum dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal 

penting kemudiandi cari tema dan polanya. Reduksi data adalah pola yang 

berangsung secara terus-menerus dengan cara menajamkan dan 

menggolokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. 
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2. Tahap penyajian data: Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik 

mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai 

dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data 

yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 

penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan 

akurat dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek 

penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Setelah semua data yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta 

menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada 

penelitian. Maka barulah didapat kesimpulan yang sempurna yang sesuai 

dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang 

diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori 

yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian 

dan tidak melenceng dari permasalahan 

 


