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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif  menurut Prof. Dr. 

Sugiyono (2007:11) penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya, Suatu 

penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Dasar penelitian survei adalah 

suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 

peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang 

lingkup tertentu yang dianggap sebagai sampel yang representative. 

 

3.2 Sumber Data 

Dalam penullisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber 

data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. 

Burhan Bungin  (2006:122). Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari responden melalui wawancara,observasi maupun dokumentasi. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-

banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, tentunya 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar higenis madani di kota Pekanbaru, 

diantaranya: 
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a. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara. 

b. Hasil observasi penulis di lapangan. 

c. Dokumentasi/ foto-foto mengenai keadaan di lapangan. 

d. Dan sebagainya 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan. Dengan demikian, data sekunder diperoeh 

dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.  

Burhan Bungin  (2006:122). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui 

buku-buku, literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip 

yang berkaitan dan relavan dengan permasalahan yaitu penyelenggaraan pasar 

higenis madani kota Pekanbaru. Adapun data yang diperoleh: 

a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

519/Menkes/Sk/Vi/2008. 

b. Keputusan Walikota Pekabaru Nomor 213 Taun 2016 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat Teratai Higenis Madani Kecamatan 

Senapelan. 

c. Data Jumlah Pedagang Di Pasar Higenis Madani Kota Pekanbaru. 

d. Data Jumlah Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru. 

e. Data sarana prasarana Pasar higenis madani kota Pekanbaru. 

f. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru. 

 

  

 



30 
 

3.3 Informan Penelitian 

Penelitian informan dalam penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif menjadi hal yang paling penting karena informasi yang akan 

digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi penelitian. Menurut 

Burhan Bungin (2010 : 133) Informan penelitian sama dengan partisipan 

penelitian, yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat 

diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan 

penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga 

berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.  

Pemilih informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, dan insedintal sampling, teknik purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang 

menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan informan penelitian adalah 

berdasarkan jabatannya serta tugas dan fungsi masing-masing jabatan di dinas 

pasar kota Pekanbaru. Selama orang yang menjadi informan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan, maka orang tersebut terkait dengan data penelitian.  

Kemudian teknik insedintal sampling  adalah teknik penentuan sampel, 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang ditemukan pada waktu 

menentukan sampel cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data, dalam 

hal ini dikarenakan pedagang banyak di sekitar pasar higenis madani kota 

Pekanbaru maka peneliti menggunakan teknik ini.  
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Adapun jumlah informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Nama Jumlah 

1 Kepala Dinas Pasar 1 

2 Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana  1 

3 Kepala pengelola pasar higenis madani kota pekanbaru  1 

4 Pedagang 4 

                                   Jumlah 7 

Sumber: Data olahan penulis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Observasi 

Menurut Narbuko (2010:70), Observasi adalah alat pengumpulan 

data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.  

Menurut Imam Gunawan (2013:143) Observasi merupakan metode 

yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita 

selalu terlibat dalam proses mengamati Atau dengan kata lain suatu 

penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan dan terutama 
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manggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian 

langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan 

penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan mengenai upaya pemerintah kota pekanbaru 

dalam mengelola pasar higenis madani. 

b. Wawancara 

Menurut Norbuko (2010:83), Wawancara adalah 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.  

Menurut Setyadin dalam (Imam Gunawan 2013:160), Wawancara 

adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 

merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhasapan secara fisik. Teknik ini dipilih ada kalanya data yang 

dibutuhkan belum begitu sempurna. 

c. Dokumentasi  

Menurut Bungin dalam (Imam Gunawan 2013:160), Dokumentasi 

adalah salah satu metode penngumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis.  
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3.5 Teknik Analisa 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam peneitian ini adalah teknik 

analisa kualitatif dengan data interaktif, dengan menggunakan model interaktif 

Miles dan Huberman. Menurut Miles dan huberman (1992) dalam (Imam 

Gunawan 2013:210) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis penelitian kualitatif, yaitu (1) Redukasi data (data reducation); (2) 

Paparan data (data display); dan (3) Penarikan kesimpulan. 

1. Redukasi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (sugiyono, 

2007:92).  

2. Pemaparan data (data display). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan huberman (dalam sugiono 2012) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut 

(miles dan huberman,dalam sugiono 2012). 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil 

penellitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

Menurut Imam Gunawan (2013:212), Analisis data kualitatif merupakan 

upaya yang berlajut, berulang dan terus menerus. Tahapan kualitatif diatas dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 3.1 

Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif  (Miles Dan 

Huberman,1992) 

 

 

 

 

 

 

Keempat komponen diatas saling mempengaruhi dan mempunyai 

keterkaitan. Pertama-pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai upaya pemerintah 

kota Pekanbaru dalam mengelola pasar higenis madani. 

Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan redukasi data. 

Setelah diredukasi langkah selanjutnya adalah memaparkan data (data display), 

selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk memaparkan data (data 

display), apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan maka diambil suat 

kesimpulan atau verifikasi. 

      Pengumpulan Data        Pemaparan data 

            Redaksi Data     Kesimpulan/verifikasi 


