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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Tipe / Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. 

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab 

permasalahan yang sedang dihadapi (Notoatmodjo, 2002). Penelitian deskriptif 

adalah penelitian untuk menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat. Dalam 

penelitian deskriptif juga untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

individu (M. Nazir, 2003). 

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009 ; 21) adalah sebagai 

berikut: Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. 

Metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.  Dapat di katakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah 

metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu 
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fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah 

secara aktual. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian 

deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam 

penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan sebuah masalah Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, 

Memperbaiki dan Membongkar Bangunan Kabupaten Pelalawan dengan cara 

menggunakan Metode survey, Korelasi dan studi kasus. 

1.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah Kabupaten Pelalawan, khususnya 

pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Pelalawan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 

2017. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif kualitatif yaitu suatu tipe 

penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan penjelasan mengenai 

bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan Kabupaten 

Pelalawan melalui observasi, kuisioner, wawancara, dokumentasi dan studi 

kepustakaan. 
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1.3.1 Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung 

di lapangan dan hasil penyebaran kuesioner yang menjadi sampel dari penelitian 

khususnya yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan 

Kabupaten Pelalawan. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang 

didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini 

diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti data izin mendirikan 

bangunan, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka 

yang relevan dan mendukung penelitian ini. 

Dalam jenis dan sumber data, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, 

karena jenis kualitatif sangat cocok dalam penelitian ini dan dengan ditambah 

dengan sumber data  primer dan skunder yang dapat mengarahkan atau 

menjelaskan segala tujuan penelitian ini sehingga akan menghasilkan jawaban 

yang sesuai peneliti inginkan. 

1.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Etta Mamang Sangadji dan 
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Sopiah (2010 : 185) dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah  

masyarakat yang memiliki IMB ruko di kabupaten pelalawan sebanyak 278, 

dan 126 yang tidak memiliki IMB ruko. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 Bangunan Ruko yang Memiliki IMB dan yang Tidak Memiliki 

IMB di Kabupaten Pelalawan sampai dengan Tahun 2016 

No Kecamatan 

Ruko 

Jumlah Yang 

Memiliki 

IMB 

Yang Tidak 

Memiliki 

IMB 

1 
Bandar 

Petalangan 
8 11 

19 

2 Bandar Sekijang 22 12 34 

3 Bunut 2 7 9 

4 Kerumutan 1 7 8 

5 Kuala Kampar 0 17 17 

6 Langgam 5 9 14 

7 
Pangkalan 

Kerinci 
94 11 105 

8 Pangkalan Kuras 83 16 99 

9 Pangkalan Lesung 20 13 33 

10 Pelalawan 3 9 12 

11 Teluk Meranti 4 5 9 

12 Ukui 36 9 45 

Jumlah 278 126 404 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2016 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2013 : 120). Yang menjadi sampel penelitian ini 

yaitu masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki IMB ruko serta 
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menggunakan Key Informan beberapa orang dari pegawai DPMPTSP 

kabupaten pelalawan. Untuk masyarakat memiliki IMB dan yang tidak 

memiliki IMB digunakan Rumus Slovin yaitu 80. Jadi, responden yang 

diambil adalah masyarakat yang tidak memiliki IMB di kabupaten pelalawan 

dengan menggunakan Rumus slovin:  

   
 

     
 

Keterangan: 

n = Sampel 

N = Populasi 

  =Tingkat error 10% (Persen Kelonggaran Ketidakstabilan karena 

kesalahan pengambilan sampel) 

Dengan demikian, adapun jumlah sampel yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 
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Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi masyarakat yang 

memiliki dan yang tidak memiliki IMB ruko sebanyak 80. 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data, baik yang 

berasal dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada 

pengamatan langsung terhadap objek (Irawan Prasetya 2004 ; 63). 

Ataupun pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan 

secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal 

ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu 

mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal  

atau kondisi yang ada di lapangan. 

2. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai secara 

langsung pegawai yang ada di DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 

kemudian pihak-pihak yang terkait serta bagian-bagian tertentu sesuai 

dengan kebutuhan data penulisan ini.  



46 
 

3. Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan menyebar sejumlah pertanyaan 

kepada responden. Yang mana dalam hal ini disebarkan kepada 

masyarakat yang tidak memiliki IMB di kabupaten pelalawan. 

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek 

penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan 

hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 

1.6 Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2005 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan 

Kabupaten Pelalawan. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

sugiono (2010 ; 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert,  

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan 

negative yang dapat berupa kata-kata kemudian diberi skor. Seperti pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2 Skor Berdasarkan Skala Likert Pernyataan 

No Pernyataan Skor 

1 SS (Sangat Setuju) 5 

2 S (Setuju) 4 

3 RR (Ragu-Ragu) 3 

4 TS (Tidak Setuju) 2 

5 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 
Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,2012 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

  
       

Keterangan:  

P  = Angka Persentase  

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100%  = Bilangan Tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Pada Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tentang Mendirikan, 

Memperbaiki dan Membongkar Bangunan Kabupaten Pelalawan, keseluruhan 

indikator yang telah diajukan kepada responden menggunakan pengukuran 

dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai 

mean tersebut berdasarkan tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.3 Interprestasi Nilai Mean (Rata-Rata) Indikator Penelitian  

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 – 2,33 Rendah 

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 
Sumber :Daeng Ayub Natuna, 2014 

 


