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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian ini 

adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih 

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji 

daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya 

ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya 

dihasilkan sebuah teori. 

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 relevan.  

Adapun fokus penelitian diangkat dari rumusan masalah yaitu peran satuan 

polisi pamong praja dalam melakukan penertiban rental playstation di Kota 

Pekanbaru yang difokuskan kepada : 

1. Pengawasan bersifat Preventif 

2. Pengawasan bersifat Represif 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Pada Tahun 2017  sampai waktunya penelitian diselesaikan. Adapun alasan penulis 

untuk meneliti maupun memilih judul ini adalah karena penulis melihat angka 

pelanggaran ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya masalah rental 

Playstation semakin meningkat tiap tahunnya. Permasalahan rental playstation ini 

sangat beragam, dimulai dari waktu operasional sampai dengan masalah Perizinan. 

Namun yang menjadi puncak permasalahan ini adalah tidak adanya upaya penertiban 

berkelanjutan ataupun solusi yang diambil oleh pihak terkait untuk menyelesaikan 

permasalahan ini sehingga semakin mengganggu ketertiban umum di Kota 

Pekanbaru. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

dari masyarakat ( Soemitro, 2005:10) 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, 

angket atau kuisioner dan observasi lapangan. 

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan bahan 

pustakaan ( Soemitro, 2005:10) 
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Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka,  

dokumentasi dan internet. 

 

3.5  Populasi Dan Sampel 

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan 

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

Sugiyono ( 2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial waktu, 

tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.oleh karena 

banyaknya jumlah populasi maka penulis menggunakan rumus slovin dalam 

menentukan sampel. (Husein Umar, 2007:78).  

n  =    _  N___ 

        1+N.(e)
2 
 

 

Keterangan : 

n = Total sampel 

N = Total populasi 

e  = Tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10% 
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Adapun sampel dalam penelitian ini adalah : 

n  =    _  N___ 

        1+N.(e)
2 
 

 

n =_____155____ 

      1+155 (10%)
2
 

 

n = ____155___ 

      1+155 (0.1)
2
 

 

n = ____155____ 

      1+155 (0.01) 

 

n = _155__ 

      1+1.55 

 

n = _155_ 

        2.55 

 

n = 60.78 

 

n = 61 

 

Maka berdasarkan populasi diatas, sampel yang didapat dengan menggunakan 

rumus slovin adalah 61 sampel. Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari yang 

melakukan penertiban oleh anggota satuan polisi pamong praja yang paling banyak 4 

pleton yaitu yang berjumlah 155 orang. Dengan kelonggaran 10%, maka hasil 

perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 61 

sampel. 
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Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 

orang yaitu : 

1) Bapak Dody Admaja, S.Ip selaku Kepala seksi Penyelidikan Dan 

Penyidikan 

2) Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Dan 

Ketertiban Masyarakat 

3) Bapak Rudy Aprianda, S.H Selaku Kepala Bidang Penegakan 

Perundang Undangan Daerah 

4) Bapak Doni Selaku Pemilik Rental Playstation (Galaxy Games) 

5) Masyarakat 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Wawancara 

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dan terbuka kepada pihak-

pihak yang terkait dan punya relevansi terhadap masalah yang diteliti. Adapun 

proses pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

kepada:  

1) Bapak Dody Admaja selaku Kepala seksi Penyelidikan Dan 

Penyidikan  
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2) Bapak Desheriyanto Selaku Kepala Bidang Operasi Dan 

Ketertiban Masyarakat 

3) Bapak Rudy Aprianda Selaku Kepala Bidang Penegakan 

Perundang Undangan Daerah 

4) Bapak Doni Selaku Pemilik Rental Playstation (Galaxy Games) 

5) Masyarakat 

2) Angket( kuesioner) 

Yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis 

secara tertutup dengan mengajukan beberapa alternatif jawaban pada 

responden. Jumlah angket yang akan digunakan pada penelitian yaitu 

berjumlah 61 kuesioner kepada petugas satuan polisi pamong praja kota 

pekanbaru. 

3) Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-

kegiatan atau fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan, guna untuk 

mengetahui sejauh mana Peran Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru 

dalam menertibakan hiburan umum (studi penertiban rental playstation di kota 

pekanbaru). 

4) Dokumentasi 

Yaitu didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam 

yang bisa dipakai untuk menunjang penelitian sebagai bukti atau keterangan. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, maka analisa datanya 

menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah data-data segala bahan yang dibutuhkan 

terkumpul, penulis memisahkan dan mengelompokan menurut jenis dan disajikan 

dalam bentuk tabel yang telah disesuaikan dengan daftar pertanyaan yang ada 

hubungannya dengan penelitian sehingga dapat diteliti teori-teori yang diperoleh dari 

studi kepustakaan. Dan kemudian data dituangkan kedalam bentuk tabel-tabel dengan 

angka dan presentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa. Arikunto 

(2006:79) 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan maka data informasi 

yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenis dan diberi 

nilai persentase, disajikan dalam bentuk table dan uraian dengan persentasenya 

Sugiyono (2014:142) sebagai berikut: 

 x100% 

Keterangan: 

F  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = number of cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P  = angka persentase 

100% = bilangan tetap (sudjono, 2004: 43) 

Setelah data diperoleh, kemudian ditafsirkan dengan kalimat kualitatif dengan 

ketentuan sebagai berikut : 
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1. Maksimal, apabila berada pada interval 76-100% 

2. Cukup, apabila berada pada interval 56-75% 

3. Kurang, apabila berada pada interval 40-55% 

Tidak maksimal, apabila berada pada interval 0-39% 


