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BAB III 

METODE PENELETIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sabak Auh, adapun pertimbangan 

Kecamatan Sabak Auh dijadikan lokasi penelitian atas keinginan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan Penertiban bangunan ruko ilegal. Dan alasan 

dari peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah karena penulis 

menemukan adanya fenomena masih banyaknya pemilik bangunan yang tidak 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga sangat berpotensi terhadap 

terjadinya penyalahgunan Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 sampai 

selesai. 

3.2 Sumber Data  

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

 Data ini diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan 

penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung data dari informan yang 

dilakukan dengan wawancara secara mendalam yang menjadi objek penelitian, 
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yakni untuk memperoleh data tentang Evektivitas penertiban bangunan ruko 

ilegal di Kecamatan Sabak Auh. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, 

jurnal ilmiah,Koran, buku – buku, serta dokumen perusahaan. Pada penelitian ini 

data sekunder meliputi Perda No. 3 Thn 2012 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan, serta data yang diperoleh melalui perpustakaan dan instantsi atau 

kantor yang terkait dengan tujuan perolehan data seperti dari perpustakaan untuk 

mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian 

termasuk perundang-undangan yang berlaku. 

3.3 Populasi dan Sampel   

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:90). Berdasarkan 

pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

yang memiliki bangunan ruko pada tahun 2016 yang tidak memiliki IMB di 

Kecamatan Sabak Auh yang berjumlah 69 bangunan ruko.  

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2014:91) Sampel adalah sebagian dari jumlah 

karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Jadi yang menjadi sampel dalam 
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penelitian ini yaitu masyarakat pemilik bangunan ruko yang tidak memiliki IMB 

serta menggunakan key informan dari camat, kepala UPTD tata ruang dan cipta 

karya serta kepala satuan polisi pamong praja pada tahun 2016 di Kecamatan 

Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun sistem pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh dengan menggunakan metode 

sensus, dimana besaran sampel sama dengan besaran populasi.  

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Penelitian 

NO Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1. Masyarakat (pemilik ruko) 

yang tidak memiliki IMB 

69 69 100% 

 Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

Bagaimana efektivitas Pelaksanaan satuan perangkat kerja daerah dalam hal 

ini camat sebagai penanggung jawab pemerintahan di tingkat Kecamatan 

Sabak Auh dalam penertiban bangunan Ruko Ilegal. 

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. peneliti melakukan dialog 

dan memberikan pertanyaan kepada informasi kunci yang sangat mengetahui 

di bidangnya. 
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c. Kuisoner, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara 

sistematis berkaitan dengan variabel penelitian dan kemudian disebarkan 

kepada responden yang dijadikan sampel.  

d. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data – data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen – dokumen atau arsip – arsip dari lembaga yang diteliti yaitu 

mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat, majalah dan sebagainya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Alat analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu cara yang menguraikan 

permaslaahan secara umum dan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data 

yang dikumpulkan telah terkumpul, maka kemudian data atau infromasi tersebut 

dipisah-pisahkan atau dikelompokkan menurut jenis dan manfaatnya. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian. 

Menurut Arikunto, dalam menganalisis data penulis menggunakan persentase 

dengan rumus sebagai berikut: 

P = F x 100% 

      - 

     N 
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Keterangan : 

P  =  Persentase      

F = Frekuensi / numbere of cases 

N = Total Jumlah 

100 % = Bilangan Tetap 

Dalam menentukan kriteria penelitian dilakukan pengelompokan atas 5 

kriteria penilaian yaitu : 

1. Persentasi antara 80% - 100% dikatakan Sangat Efektif 

2. Persentase antara 60% - 79% dikatakan Efektif 

3. Persentase antara 40% - 59% dikatakan Cukup Efektif 

4. Persentase antara  30%-39% dikatakan Kurang Efektif 

5. Persentasi ≤ 30% dikatakan Tidak Efektif 

 

 

 


