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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe/Jenis Penelitian 

Tipe penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang bertujuan memaparkan 

fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data yang secara kata-kata, gambar 

dan bukan dengan angka-angka. Kemudian, pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative 

research). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan  

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

Kemudian peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengamati fenomena dalam 

proses analisis kebijakan dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan oleh 

Pemerintah Kotat Pekanbaru, berinteraksi dengan para pembuat kebijakan yang 

terkait dengan kebijakan ini dan menafsirkan pendapat serta keterangan yang 

mereka paparkan.  

 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus   

penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membatasi  studi  kualitatif  sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak 
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relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/ urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai 

fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Proses Analisis Kebijakan Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di   

Pekanbaru, difokuskan pada: 

a) Tahap identifikasi masalah 

b) Tahap identifikasi alternatif kebijakan 

c) Tahap seleksi alternatif kebijakan 

d) Tahap pengusulan alternatif kebijakan untuk di implementasikan 

2. Kendala yang di hadapi dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan 

di Pekanbaru 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini di  laksanakan di Kantor Walikota Pekanbaru, 

Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Pekanbaru serta Kantor BPKAD Kota Pekanbaru. Lokasi ini 

dipilih berdasarkan : 

1. Kantor Walikota Pekanbaru merupakan organisasi yang berwenang dalam 

penyusunan  dan perancangan kebijakan terkait pembangunan pasar Cik 

Puan Pekanbaru 

2. DPRD Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berwewenang dalam 

legalisasi kebijakan, penetapan anggaran serta yang melaksanakan 
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pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan publik terkait pembangunan 

pasar Cik Puan. 

3. Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Pekanbaru 

merupakan organisasi yang bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan 

daerah. 

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru 

yang merupakan organisasi yang bertugas dalam  bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

5. Pasar Cik Puan Pekanbaru  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

a)  Data Primer 

Yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti 

sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data data primer ini merupakan inti 

analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer ini 

contohnya hasil wawancara dan observasi diperoleh peneliti selama proses 

pengumpulan data terhadap proses analisis kebijakan penuntasan pembangunan 

pasar Cik Puan di Pekanbaru 
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b) Data Sekunder  

Yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam 

analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa data-data tertulis seperti 

monografi, laporan kegiatan, notulensi rapat, berita acara kegiatan, matriks 

kegiatan, data data statistik, surat-surat keputusan yang terkait dengan  analisis 

kebijakan penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Pekanbaru. 

 

2) Sumber Data 

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah 

dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Teknik pemilihan 

informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive (disengaja) dan 

bersifat tidak acak serta dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut 

Lofland dalam Moleong (2006:157) sebuah data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau 

perekaman audio, pengambilan foto, atau film. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Informan 

Secara sederhana informan merupakan orang yang memberi informasi 

atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

narasumber. Sedangkan secara lebih mendalam, informan adalah 

orang-orang atau pihak yang terkait dan di nilai memiliki informasi 

tentang penelitian yang akan di lakukan. Disini informan yang di 
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ambil merupakan pihak-pihak atau orang yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan Analisis Kebijakan Pembangunan Pasar Cik Puan di 

Kota Pekanbaru Riau. Informan-informan yang di ambil tersebut 

merupakan pihak yang benar-benar memahali permasalahan dan 

merupakan pihak yang terkait langsung dengan lokasi penelitian. 

Adapun sumber data (informan) yang penulis wawancarai, yaitu : 

No Lokasi Bidang Informan 

1 Kantor Walikota 

Pekanbaru 

Bagian administrasi 

pembangunan 

Erwan Taufiq 

2 Kantor DPRD Kota 

Pekanbaru 

Komisi II DPRD Kota 

Pekanbaru bidang 

perekonomian dan 

keuangan/anggaran 

Tarmizi 

  Komisi IV DPRD Kota 

Pekanbaru bidang 

pembangunan fisik dan 

lingkungan hidup 

Yurnalis, Hari 

3 Kantor Bappeda 

Kota Pekanbaru 

Bidang Pembangunan 

dan data elektronik 

Yuspen, Bu Ge 

4 Kantor BPKAD 

Kota Pekanbaru 

Bidang Aset Daerah Defino Efka 

5 Pasar Cik Puan Kota 

Pekanbaru 

Pedagang Pasar Cik Puan 

Kota Pekanbaru 

4 orang perwakilan 

pedagang berdasarkan 

kelompok dagangan 

  Masyarakat pengunjung 

pasar Cik Puan 

2  orang perwakilan 

pengunjung pasar 

 

b. Dokumen-dokumen 

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan proses analisis kebijakan 

penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Pekanbaru. . Data-data 

yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data 
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yang ada kaitannya dengan analisis kebijakan penuntasan 

pembangunan pasar Cik Puan di Pekanbaru. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara sistematik. Adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih 

dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa 

yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut 

digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus di ikuti, mulai dari 

awal sampai akhir wawancara, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab 

oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks. 

2. Observasi. Adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui 

penggunaan panca indra. 

3. Studi dokumen. Adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka,di 

mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan nantinya akan dipelajari, dikaji dan 

disusun / dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data 

guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriftif maka  metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data 
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data dari lapangan kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil 

penelitian melalui kata-kata atau kalimat. Dengan demikian penulis menguraikan 

secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk menganalisis data-data tersebut, maka perlu digunakan apa 

yang disebut teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data pada penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data 

yang diperoleh dari lapangan, semakin lama akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data untuk 

memisahkan dari data-data yang tidak penting. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop atau  dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan pemilihan data yang telah didapat dari lapangan yang dapat 

diperlukan berdasarkan fokus penelitian dengan batasan data yang ada 

dalam panduan wawancara yang telah di buat. Hal tersebut di sesuaikan 

dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data. 
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2. Penyajian Data 

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti 

melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada 

proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat 

dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan. 

3. Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 

sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti 

berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata 

yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh 

suatu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan 

penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu 

keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut 

adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang 

terjadi, setelah di bandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu 

penarikan kesimpulan/ verifikasi. 


