
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. Yang berlokasi di Jalan Teratai No. 81 Pulau Karam, 

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif  yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable 

satu dengan variable yang lain. (dalam Sugiyono, 2013: 11) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari 

narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan telah disajikan oleh pihak lain (dalam Hariwijaya:2011:58). 

 

3.4 Informan Penelitian  

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode 

penelitian deskriptif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan 

digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi penelitian. Data primer 
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yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari wawancara mendalam yang 

dilakukan oleh peneliti dengan informan.  

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah suatu teknik penarikan sampel yang 

digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang 

dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Ada pun informan 

dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mengetahui informasi tentang 

permasalah dalam penelitian ini. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Bidang Pasar 

b. Kepala Seksi Pengembangan Pasar 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan dan menyelesaikan masalah yang ada.adapun pengumpulan data 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

 Observasi yaitu melakukan pengamatan dan tinjauan yang dilakukan 

secara sistematis langsung ke objek penelitian guna mendapatkan 

gambaran tentang objek penelitian. Observasi sebagai teknik ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kusioner. 
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b. Wawancara 

 Wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, dimana 

pertanyaan disusun dengan tujuan terarah pada pokok – pokok masalah 

yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman 

dalam mengadakan wawancara secara lansung terhadap para anggota yang 

dijadikan responden. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu data yang diperoleh penelitian dangan mengambil 

proses yang berlangsung dilapangan dengan menggunakan alat teknologi 

(kamera).  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. (dalam Sugiyono, 2014: 333) 

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan di Kota Pekanbaru berdasarkan kenyataan dilapangan dan 

hasilnya akan disajikan di lengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan 

teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-
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masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan 

diambil kesimpulan serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


