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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian pada Pasar

Simpang Baru Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Waktu penelitian di

lakukan pada bulan desember 2013 sampai dengan mei 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu dan menyelesaikan penelitian ini maka penulis

menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2004 :99) data primer merupakan data yang

didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan

seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2004:99) data sekunder merupakan data primer

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul

data primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari laporan-

laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang Ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2005:90).
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Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai bidang pasar

yang bekerja dikantor dinas pasar kota pekanbaru yang berjumlah 29

orang,adapun pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh,dimana keseluruhan di

jadikan sampel .

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti

(Suharsimi Arikunto, 2010: 109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut

Suharsimi Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil

10-15% atau 20-25% atau lebih. Penelitian evaluasi ini mengambil seluruh

pedagang Pasar Baru panam adalah 320 pedagang. Dari populasi tersebut diambil

10 % dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah 10% x 320 pedagang = 32

pedagang. Alasan peneliti menggunakan 10% pada penentuan ukuran jumlah

sampel karena:

a. Jumlah pedagang 320  tidak mungkin diambil semua menjadi sampel.

b. Agar semua pedagang terwakili menjadi sampel

Tabel 3.1

Populasi dan sampel

No Sumber data Populasi Sampel

1 Dinas Pasar Kota Pekanbaru 29 29

2 Pedagang Pasar Simpang Baru Pekanbaru 320 32

Total 61
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan

adalah :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung

kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan

yang diteliti .

b. Kusioner

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan instrument pertanyaan

tertulis kepada respon dan dengan dijawab secara tertulis pula oleh

responden.

3.4. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui tentang Dinas Pasar Dalam Menertibkan Pedagang

Pasar Simpang Baru Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru,

penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisa

dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan

permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil

yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan Saran.

3.6. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam
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pengukuran akan menghasilakn data kualitatif. Adapun pada penelitian ini penulis

menggunakan interval yang didistribusikan dalam bentuk persen (dalam usman

2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan tidak baik.

a. Sangat Baik = 76 % - 100 %

b. Baik = 56 % - 75 %

c. Cukup Baik = 40 % - 55 %

d. Tidak baik = 0 % - 39 %


