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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Adapun bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu 

atau frekuensi yang terjadi suatu aspek fenomena sosial tertentu, sekaligus pula 

mendeskripsikan  secara terperinci fenomena sosial tertentu seperti fenomena  

pedagang kaki lima diteppi jalan yang melanggar perda tentang ketertiban umum 

melalui uraian dengan argument yang jelas yaitu mengetahui tingkat keberhasilan 

suatu kebijakan dalam mengimplementasikannya. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan 

tepatnya Di Jalan HR. Soebrantas Panam. Alasan pengambilan lokasi tersebut 

adalah dari pantauan dilapangan, saat ini permasalahan Ketertiban Umum dalam 

Operasional penertiban pedagang kaki lima ditepi jalan semakin bertambah 

seiring dengan perubahan waktu dan semakin padatnya penduduk . Dan penelitian 

ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Juni . 

3.3. Populasi dan Sampel 

 3.3.1 Populasi  

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kualitatif maupun kuantitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 

2011 :182) 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karaketristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2009:91). Untuk pengambilan sampel yaitu dengan 

menggunakan teknik sampel kuota(Quota Sampling), yaitu suatu teknik 

penentuan sampel berdasarkan atas kuota atau penjatahan (Harbani,2014:108). 

Yang menjadi sampel  hanyalah sumber yang dapat memberika informasi secara 

relevan, responden yang menjadi sampel adalah orang yang benar-benar 

mengetahui permasalahan yang ada. Adapun jumlah sampel yang diambil 

berdasarkan teknik sampel diatas ialah berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 2 Staff 

Satpol PP dan 5 pedagang kaki lima. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1.Data Primer 

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

pihak-pihak yang terkait baik dengan interview, maupun melalui observasi. 

Adapun data yang dicari adalah mengenai data Implementasi Tentang Ketertiban 

Umum Di Tepi Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. 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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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 

indra lainnya seperti telinga, penciuman,kulit dan mulut (Burhan Bungin 

2015:118). 

2. Interview atau Wawancara,yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada  responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, penulis 

menggunakan informan dalam pengumpulan data ini yang berkaitan 

langsung dengan penelitian. Wawancara ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apbila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam  dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono,2009:194).  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkip , buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain-sebagainya 

(Arikunto, 2002 : 236). 

4. Tinjauan Pustaka 

Penelitian pustaka adalah peelitian yang  dimaksudkan untuk mempelajari 

dan mengupulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan 

yaitu Metodologi Peelitian,Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, 

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah guna dijadikan dasar 
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dalam melakukan penelitian serta perbandingan dari penelitian yang telah 

dilakukan pada instansi yang bersangkutan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif yakni merupakan analisis yang banyak digunakan 

untk mengkaji satu variable atau variable mandiri (Harbani Pasolong 2014:189. 

Selanjutnya di analisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dan 

kondisi yang ada dilapangan. 

 


