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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan penulis di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru dan juga di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru, penelitian ini di lakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin 

Tempat Usaha (Studi : Penertiban izin Tempat Usaha Warung Internet di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) oleh dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kota Pekanbaru dan juga pihak-pihak terkait lainnya. 

Waktu yang di gunakan penulis dalam melakukan rangkaian penelitian ini 

di upayakan selesai dalam kurun waktu 6 Bulan yaitu dimulai pada bulan 

November Tahun 2016 dan berakhir pada bulan April Tahun 2017. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode penelitian untuk 

menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan data deskriptif kualitatif. 

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data Primer. 

Menurut Prasetya Irawan (2004:86), data primer adalah data yang 

di ambil langsung tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat 

berupabenda-benda, situs, ataupun manusia. Pada kesempatan ini 

responden yang penulis gunakan ialah mendapatkan data langsung dari 
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masyarakat di area kecamatanTampan kota Pekanbaru dan juga 

mendapatkan data dari media-media online ataupun surat kabar.  

2. Data Sekunder 

Menurut Prasetya Irawan (2004:87) data sekunder adalah data 

yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data tersebut dapat 

di peroleh melalui instansi pemerintah yang erat kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 

Informatika Kota Pekanbaru. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah; 

1. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk di jawabnya, dengan pertimbangan 

bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek 

penelitian peneliti. 

2. Observasi. 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan 
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menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung 

kelapangan. 

3. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, 

guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana 

penyelidik tertarik. Populasi adalah seluruh unit-unit yang darinya sampel dipilih 

(Silalahi 2012;253). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

(Sugiono, 2011;91) 

Dalam pengambilan sampel digunakan metode sensus atau dengan istilah 

lain yaitu teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007:96). Sehingga dalam 

penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah semua warnet yang tidak memiliki 

izin usaha yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 99 

warnet. Adapun yang menjadi populasi dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel : 

III.I 
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Tabel 2.2 : Jumlah Populasi dan Sampel Implementasi Peraturan Daerah 

Kota  Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat usaha. 

(Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet Di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) 

 

Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

Warnet yang tidak memiliki izin di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 
99 99 100% 

Jumlah 99 99 100% 

Sumber Data : Data olahan penulis tahun 2016 

 

Sebagai bahan informasi tambahan penulis menggunakan key informan 

dari pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang 

mana terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 

khususnya Bidang yang menangani warung internet serta pengusaha warnet yang 

memiliki izin tempat usaha. kemudian data yang di dapat dari key informan 

tersebut akan dijadikan sebagai data pendukung di dalam mendapatkan hasil 

penelitian yang akurat.  

3.5 Metode Analisis Data 

Suharsimi Arikunto (2010;278) analisis data merupakan bagian yang amat 

penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat di beri 

arti dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah 

yang telah di kumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, di adakan 

kategorisasi, di olah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna 

untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tentang Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin tempat Usaha Studi kasus: 

penertiban warung internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Penulis akan 

menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan 
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rumusan sebagai berikut. Persentase rata-rata dapat di cari dengan rumus sebagai 

berikut: 

  
 

 
      

Keterangan : 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N  = Jumlah yang diteliti 

 

Dalam  penentuan  kriteria penulis menggunakan teori Hartono (2006:30) 

yaitu, penilaian  dilakukan  pengelompokkanmenjadi lima kriteria yaitu: Sangat 

Setuju, Setuju, Cukup Setuju, Kurang Setujudan Tidak Setuju, sebagai berikut: 

a. 81 % - 100 % : Sangat Setuju 

b. 61 % - 80 %  : Setuju 

c. 41 % - 60 % : Cukup Setuju 

d. 21 % - 40 % : Kurang Setuju 

e. 0 % - 20 %   : Tidak Setuju 

 

 


