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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu pada Tahun 

2017, Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu 

Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dipilihnya 

Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini sebagai 

objek penelitian, karena di desa ini penulis dapat permasalahan yang ingin penulis 

teliti. Dan penelitian ini dilaksanakan pada April 2017 sampai selesai. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini satu 

variable atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

variable satu dengan variable yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha 

menjawab analisi prosedur pengurusan surat izin usaha perdagangan di Kecamatn 

Koto Kampar Hulu (studi izin usaha di Kecamatan Koto Kampar Hulu). 

Adapun alasan penulis memilih jenis penelitian kualitatif yaitu ingin 

mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa adanya 

manipulasi dan untuk memahami karakteristik atau apa yang sedang terjadi dari 

tempat yang akan diteliti dilokasi penelitian yaitu di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar.  
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3.3 Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data 

1. Data Primer; 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, bisa melalui wawancara dan atau survey di lapangan. Terkait 

dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari: 

a. Pegawai kantor Camat Koto Kampar Hulu; 

b. Pegawai kantor Desa Tanjung; 

c. Masyarakat yang berprofesi sebagai pembuka usaha. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Data sekunder diperoleh bisa dari perpustakaan, dokumen, buku, laporan 

penelitian. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiono (2005 : 9) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu 

kesimpulan. Selanjutnya terkait dengan judul penelitian ini karakteristik yang 

hendak diketahui adalah berhubungan dengan seberapa jauh implementasi yang 

telah dilakukan oleh pemerintahan daerah terkait tentang perizinan di Kecamatan 

Koto Kampar Hulu. Dan berapa jumlah masyarakat yang mempunyai izin untuk 
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membuka usaha berupa Rumah Makan, Bengkel dan Foto Copy di Kecamatan 

Koto Kampar Hulu. 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya 

dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Berhubungan jumlah populasi yang akan diteliti oleh peneliti ≤ 100 maka 

peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel jenuh dalam pengambilan 

sampel. Sampel jenuh adalah menjadikan seluruh populasi menjadi sampel 

apabila jumlah populasi ≤ 100. Agar lebih jelasnya penulis memaparkannya dalam 

bentuk tabel: 

Tabel 3.1 

Data Pengambilan Sampel 

 

No Populasi Jumlah Sampel % 

1 Rumah Makan 23 23 100 

2 Bengkel 17 17 100 

3 Foto Copy 5 5 100 

 Jumlah 45 45 100 

Sumber Data: Kantor Camat Koto Kampar Hulu, 2014 

 

Dari tabel diatas dan teknik sampel adalah sampel jenuh, key informan adalah : 

Tabel 3.2 

Key Informant 

No Nama  Jabatan  Jumlah  

1 Susi Kasubag Hukum 1 

2 Idel Kepala Seksi bagian Perizinan 1 

3 Mi’am Camat 1 

4 Idris Masyarakat 1 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk   pengumpulan   data   yang   akurat   dalam   penelitian   ini   maka 

dipergunakan   metode  sebagai  berikut : 

1. Kuesioner 

Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membirikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiono.2010). Teknik pengumpulan 

data ini diberikan kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu sebagai subjek penelitian yang utama untuk mendapatkan data 

penelitian dan penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

2. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung; 

3. Observasi   adalah   pengamatan  dan  pencatatan  yang  sistematis  

terhadap gejala-gejala yang diteliti; 

4. Dokumentasi   adalah   pengambilan  data  yang  diperoleh  melalui  

Dokumentasi selama melakukan obsevasi dan wawancara. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Sugiono menyatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 
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menyusun kedalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Analisa data dalam penelitian berlangsung bersama dengan proses 

pengumpulan data, diantaranya adalah melakukan empat tahapan yaitu: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 

meliputi 4 tahapan, yaitu: 

1. Pengumpulan Data (data collection); 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam berbagai macam, 

yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data (data reduction); 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pemurnian, pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” dari catatan penulis dilapangan. Reduksi data 

merupakan bentuk analisa yang menggolong, mengarahkan, 

mengorganisasian data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian Data (data display); 

Penyajian data yang dimaksud agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari peneliti untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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4. Kesimpulan atau Verifikasi (conclusion drawing atau verifying) 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara 

terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan 

mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali mengenai 

kebenaran dari kesimpulan itu, khusunya berkaitan denga relevansi dan 

konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


