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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Kantor 

Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, penelitian ini dilakukan mulai 

Januari 2017 sampai dengan selesai. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana 

dimaksudkan untuk bagaimana implememntasi peraturan daerah kota Pekanbaru No 

39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Metode penelitian kualiatif digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh 

gambaran secara kualitatif dan akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat 

maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka meskipun tidak menutup 

kemungkinan ditampilkan tabel atau grafiku ntuk mendukung kelengkapan data 

(Moleong, 2012). Dari permasalahan yang diangkat penilitian ini akan menghasilka 

npenilitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena dan fakta-fakta yang 

terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Nawawi (dalamSugiono, 2007) penilitian 

deskriptif dikatakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penilitian. Dan pada saat 

seakarang berisikan kata-kata yang tampak sebagaimana mestinya. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakanlangkah yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, tanpa adanya kegiatan pengumpulan data, maka data yang diperlukan 
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tidak akan diperoleh, teknik pengumpulan data yang akurat dalampengumpulan data, 

penelitian ini menggunakan teknik sebagi berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertuka rinformasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

2. Observasi 

Observasi (pengamatan) dalam arti lainya itu penulis mengadakan 

pengamatan langsung yang berhubungan dengan masalah penilitian yakni 

kondisi georafis penelitian. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen- 

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri ata uoleh orang lain tentang subjek. 

Penuli smencari data berupa arsip. 

Sumber data merupakan asal data diperoleh dari sumber informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang terjadi yang menjadi pusat perhatian peneliti 

Menurut Marzuki (dalam Idrus, 2009) sumber data merupakan benda dan bergantung 

pada jenis data ataut empat orang melakukan pada jenis data atau orang tempat 

dilakukannya penelitian. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperole hmelalui lapangan atau daerah dari 

penilittian dari hasil wawancara mendalam dengan observasi langsung.Adapun data 

primer dalam penilitian ini adalah hasil jawaban narasumber tehadap quisioner yang 
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diberikan kepada responden. Data Primer yang ditemukan oleh peneliti yakni 

pegawai yang merokok. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, disajikan, atau disusun 

oleh pihak lain selain peneliti pada saat ini data tersebut relevan dengan focus 

penelitian. Data skunder yang ditemukan oleh peneliti disini adalah data jumlah 

pegawai dan data tentang kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. 

3.4  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Populasi 

dalam penilitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Sekretariat Daerah Walikota Kota 

Pekanbaru yang berjumlah 154 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan 

sebagian dari populasi yang ada. Sampel dalam penilitian ini adalah 72 orang, ini 

dikarenakan nmenurut kepala subbag kepegawaian jumlah pegawai yang perokok di 

kantor tersebut 70%. 

3. Cara Pengambilan Sampel 

Sarantakos menyatakan prosedur penentuan subjek dan atau sumber data 

dalam penelitina kualitatif umumnya menampilkan karakteristik (1) diarahkan tidak 

pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai khususan 

masalah penilitian; (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah 

baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman 
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konseptual yanng berkembang dalam penelitian, dan (3) tidak diarahkan pada 

keterwakilan dalam arti jumlah atau peristiwa acak, melainkan pada kecocokan 

konteks. Pertimbangan lain yang dipakai untuk menentukan jumlah subjek dalam 

penelitian kualitatif adalah bila populasi relatif homogen, dan jumlah sampel yang 

kecil dianggap memadai (dalam Poerwandari, 2013). Berdasarkan Uraian tersebut, 

maka dalam penelitian ini peneliti memilih sepuluh (10) orang subjek karena 

dianggap telah mewakili populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Maka kriteria subjek dalam 

penelitian ini adalah pegawai kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. 

Dalam penelitian ini terdapat populasi sebanyak 155 orang yang telah peneliti 

survei, kemudian diambil 70 orang subjek yang akan mewakili dari populasi, seperti 

tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

Subjek Penelitian Populasi Sampel 

Kasubbag Perundang-

undangan Bagian Hukum 

(Key Informant) 

1 Orang 1 Orang 

Pegawai Kantor Sekda 

Kota Pekanbaru 

154 Orang 71 Orang 

Jumlah 155 Orang 72 Orang 

Sumber : Data Olahan Penulis 2017 
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3.5  Analisis Data 

Saya melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan pembahasan 

berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, 

observasi, questioner dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam 

pola, memilih mana yang penting data yang dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehinggga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan 

selaku pendukung yang lain sejarah ringkas Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 

Struktur organisasi, data lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Data yang diperoleh dari angket akan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

P  =   F  x  100% 

      N 

Keterangan : 

P= Persentase 

F= Frekuensi 

N= Jumlah Responden 

Untuk memudahkan menganalisa data maka penelitian terhadap pelaksanaan 

indikator penelitian ini menggunakan skala kategori menurut Suharmi Ari Kunto ( 

2003: 171 ) penelitian tersebut seperti, maksimal kurang maksimal, tidak maksimal 

dan sangat tidak maksimal dengan klarifikasi sebagai berikut : 
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76% - 100% = Maksimal 

56% - 75%   = Cukup Maksimal 

40% - 55%   = Kurang Maksimal 

0% - 39%     = Tidak Maksimal  

Kemudian untuk medapatkan kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan 

Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 

Pekanbaru (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) , keseluruhan sub 

variabel yang telah diajukan kepada respondenn menggunakan teknik pengukuran 

dengan melihat mean (rata-rata) berdasarkan uji deskriptif. Interpretasi nilai mean 

tersebut berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Nilai Mean (rata-rata) Variabel Penelitian 

 

No Nilai Mean Interpretasi 

1 1,00-1,75 Rendah 

2 1,76-2,51 Sedang 

3 2,52-4,00 Tinggi 
Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 


