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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini adalah pada Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Teratai dan 

Pasar Senapelan yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani. Penulis 

memilih dinas tersebut sebagai tempat penelitian dikarnakan pada dinas 

tersebut nenangani permasalah barang impor, dan pasar senapelan 

merupakan pasar yng terdapat banyak kios-kios yang menjual pakaian 

bekas asal impor. 

2. Waktu penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai September tahun 

2017 

 

3.2 Sumber Penelitian 

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu 

yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. 

Metodologi penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Data Kualitatif 

merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih 

merupakam fakta-fakta variabel, atau berupa keterangan saja. Artinya penulis 

tidak akan melakukan terlalu banyak memberikan penilaian terhadap data yang 
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ada, akan tetapi akan lebih memprioritaskan kepada penggambaran situasi atau 

secara umum yaitu dengan Deskriptif Analisis. 

1. Data Primer 

 Data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan 

dengan masalah uraian pekerjaan yang dalaksanakan oleh pegawai. 

2. Data Skunder 

 Data yang diperoleh atau dikumpulkan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian kota Pekanbaru berupa laporan-laporan dan arsip dari 

berbagai sumber yang sudah diolah atau disusun yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang menberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dengan menggunakan teknik purposive sampling peneliti 

memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang 

permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui 

bagaimana peran pemerintah terhadap penjualan barang bekas asal impor adalah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian 

ini terdapat 2 unsur yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

dan pedagang pakaian bekas asal impor di Pasar Senapelan. 

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Bidang Perdagangan. 

2. Kepala Bidang Tertib Perdagangan Dan Peridustrian. 
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Dengan informan berjumlah 5 orang yaitu penjual barang bekas asal impor 

di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu 

yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat 

dipertontonkan penggunaannya. Arikunto, (2002:134) 

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek 

penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

 Yaitu dengan menjadikan wawancara dengan pemimpin atau pegawai 

yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan. 

3. Dokumentasi 

 Yaitu pengumpulan data berdasarkan catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip. 

 

3.5 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Analisis ini akan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam 
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penelitian ini, kemudian dianalisis sesuai dengan data yang dikumpulkan dari 

responden. 

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan 

pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara triangulasi. triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 

2004:330)  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 

bersifat reflektif. 

Analisis data versi Miles dan Huberman dalam buku Husaini (2009:85), 

bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan 

data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data 

atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. 



33 
 

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk 

teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir 

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan 

melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran 

kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. 

Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, 

kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam 

mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari 

kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut 

pandangan peneliti (pandangan etik). 


