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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir. Peneliti melakukan penelitian Pada bulan Februari tahun 2017 

hingga selesai. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yang 

merupakan Analisis Deskriptif yaitu setelah seluruh data terkumpul, maka 

langkah yang selanjutnya penulis memisahkan data terhadap jenisnya. 

Sumber data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang dipilih (responden) 

dan pihak-pihak yang terkait baik dengan kuesioner, interview, maupun melalui 

observasi. Adapun data yang dicari adalah mengenai data implementasi tentang 

ketertiban tertib usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari instansi 

yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai pelengkap 

landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah penelitian, arsip-arsip, 

laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah 

yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan 

metode tertentu dalam pengumpulan data, metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (Pengamatan) 

Yaitu Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala 

yang di teliti. Dalam kegiatan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara 

Langsung objek yang diteliti guna untuk lebih mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan ketertiban umum tertib usaha warnet di Kecamatan Tembilahan 

Kabupaten Indragiri Hilir. (Husaini Usman & Purnomo, 2011:52) 

b. Kuesioner (Daftar Pertanyaan) 

Yaitu daftar pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden, 

baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). (Husaini 

Usman & Purnomo, 2011:57) 

c. Interview (Wawancara) 

Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian, karena adakalanya data yang dibutuhkan 

belum begitu sempurna tersaring dengan teknik kuesioner. 
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Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu dapat 

dilihat pada tabel yang berada dibawah ini : 

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian 

No. Key Informan Jumlah 

1 Kepala Satpol PP 1 

2 
Kasi. Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat dan Dalmas 
1 

3 Kasi. Pengawasan dan Pengamatan 1 

4 Masyarakat 2 

Jumlah 5 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan kemudian di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2008:90) 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subyek yang akan diteliti sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang akan diteliti secara rinci. 

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi adalah pemilik 

warnet/penjaga warnet yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir. 
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Untuk lebih jelasnya Rincian dari populasi dalam penelitian ini dapat 

dilihat data tabel berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Populasi dan Sampel yang Dijadikan Respoden di 

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

No. Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Pemilik Warnet/Penjaga Warnet 36 36 100 

Jumlah 36 36 100 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Metode Sampling Jenuh (Sensus), karena jumlah dari populasi relatif 

kecil dan ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. 

Metode Sampling Jenuh (Sensus) adalah metode yang menjadikan seluruh 

populasi yang ada sebagai sampel. (Sugiyono, 2008:96) 

3.5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu data 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Selanjutnya data yang 

terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. (Sugiyono, 2008:107) 
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Jawaban dari responden dalam kuesioner akan diberikan skor sebagai 

berikut: 

No. Kategori Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator variable penelitian 

terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula : 

Skor tertinggi :Jumlah sub indikator x Jumlah responden x Nilai tertinggi 

Skor terendah :Jumlah sub indikator x Jumlah responden x Nilai terendah 

Interval  :Skor tertinggi – Skor terendah 

Skala 

Dari formula di atas , dapat diketahui dari 12 sub indikator yaitu : 

Skor tertinggi :3 x 36 x 5 = 540 

Skor terendah :3 x 36 x 1 = 108 

Interval  :540 – 108 = 87 

5 
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Dari hasil di atas untuk mengetahui penilaian dari masing-masing 

indikator variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 

11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban 

Umum dan Penyakit Masyarakat (Tertib Usaha Warnet di Kecamatan 

Tembilahan), maka dapat dilihat sebagai berikut : 

Sangat baik  : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 454 – 540 

Baik         : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 367 – 453 

Cukup baik  : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 280 – 366 

Kurang baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 193 – 279 

Tidak baik    : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 106 – 192 


