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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada maka penelitian ini secara

umum mengambil lokasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar

Kecamatan Bangkinang Kota dan secara khusus penelitian pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar. Adapun dasar

pertimbangan pemilihan lokasi karena kenyataan yang ada bahwa Pemerintah

Daerah belum menjalankan perannya secara optimal dalam menyelesaikan

kasus di Pasar Modern Bangkinang. Adapun penelitian dilakukan pada bulan

November-Desember tahun 2015.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan

pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan

data-data yang ada. kemudian diteruskan dengan melakukan interprestasi

sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu

terhadap masalah yang diteliti dan berakhir berusaha memprediksikannya.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang penulis gunakan

adalah :

1. Data Primer

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog

dan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait yang dianggap
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perlu atau yang mengetahui permasalahan tersebut dengan berpedoman

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh

informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip

yang didapatkan dari pihak terkait yang mendukung dan melengkapi data-

data yang penulis perlukan.

C. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Populasi dalam penelitian

ini adalah pedagang kaki lima (PKL) pasar modern bangkinang yang

berjumlah 350 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan metode Slovin:

N

N  =  1 +  Ne2

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e2 = Tingkat Eror 10 % (Persen Kelonggaran ketidak telitian karena

kesalahan pengambilan sampel populasi).

(Counsuelo G. Sevila. Dkk, 1993 : 161)
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350

n = 1 + 350 (10%)2

350

n = 1 + 350 (0,01)

350

n = 1 + 3,50

350

n =   4,50

n =  78 orang

Dengan demikian diketahui bahwa jumlah sampel dari para pedagang

kaki lima di pasar modern Bangkinang sebanyak 78 orang. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase

1 Pedagang Kaki Lima Pusat

Perbelanjaan Modern Plaza

Bangkinang Kecamatan

Bangkinang Kota

350 78 100 %

Jumlah 350 78 -

Sumber : UPTD Wil. II Dinas Pasar Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi populasi

adalah pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan modern Kecamatan

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang berjumlah 350 orang dengan

jumlah sampel 78 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan

tentu kita harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut :

1. Observasi

Yaitu mengadakan peninjauan langsung ke lapangan dengan tujuan

untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dan

informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada

responden.

3. Kuesioner atau Angket

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian kepada

responden.
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E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode Kualitatif yang merupakan analisis

Deskriptif dengan cara mengumpulkan data, setelah data yang diperlukan

terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis mengelompokkan data

menurut jenis data, lalu hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, kemudian data

tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan.


