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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif didasarkan pada suatu

proses yang menunjukan peristiwa-peristiwa tertentu dihubungkan dengan

peristiwa-peristiwa lain melalui penggunaan secara tepat pernyataan yang bersifat

umum. Dimana penelitian deskriftif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (indevenden)

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan

variabel lainnya (Sugiyono, 2007: 11).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bersifat lapangan yaitu lingkungan pedagang di Pasar

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penulis menjadikan tempat-

tempat diatas sebagai tempat penelitian agar mudah bersosialisasi dengan

pedagang dan penulis mengambil informasi atau data dikantor Dinas Pasar Kota

Pekanbaru melalui UPTD Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini di laksanakan pada tanggal 27

Maret 2013 sampai dengan selesai dengan tujuan untuk memperoleh data-data

yang akurat sebagai penunjang hasil penelitian.
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari responden, dalam

penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden dengan

cara kuisioner yaitu teknik pengumpulan data alternative jawaban yang diberikan

kepada responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang

sifatnya mendukung hasil penelitian yang meliputi :

a. Gambaran umum tentang Pasar Simpang Baru.

b. Struktur organisasi kantor.

c. Keadaan dan jumlah pegawai.

d. Mekanisme kerja pegawai.

e. Dan lain sebagainya yang menyangkut dengan permasalahan penelitian

ini.

3.4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

pegawai UPTD yang berjumlah 3 orang, untuk pengambilan sampel dari unsur

pegawai peneliti menggunakan teknik sensus sampling. Petugas kebersihan

sebanyak 8 orang, dalam pengambilan sampel dari petugas kebersihan penulis
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juga menggunakan teknik sensus sampling dan pedagang yang berjualan di Pasar

Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 350 orang.

Mengikuti jumlah populasi dalam penelitian ini yang berjumlah ratusan

orang maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus

slovin yaitu dimana penetapan sample mempertimbangkan batas ketelitian yang

dapat mempengruhi kesalahan pengambilan sampel dari populasi (umar, 2004 :

108).

Rumus slovin tersebut adalah sebagai berikut :

n = N
1 + Ne²

Keterangan : n = Ukuran Populasi..

N = Ukuran Sampel.

e = Tingkat Kesalahan 10% (0-10).

Dengan demikian sampel  yang diambil dari populasi diatas adalah sebagai

berikut :

n = N
1 + Ne²

n = 350
1 + ( 350 X 0,1² )

n = 350
1 + 3,5

n = 350
4,5

n = 77,78 = digenapkan menjadi 78 orang.
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Dari rumus slovin sampel diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang

diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah 78 orang dari 350 orang

pedagang di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang

menjadi populasi dalam penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengambilan sampel dari populasi penulis

jabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.1
Keadaan Populasi dan Sampel penelitian di Pasar Simpang Baru

Kecamatan Tampan Kota Pekannbaru

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel

1 Pegawai UPTD 3 3

2 Petugas Kebersihan 8 8

3
Pedagang

-Pedagang Tetap
-Pedagang Tidak Tetap

350 78

Jumlah sampel 89

Sumber : Data Olahan Populasi dan Sampel di Pasar Simpang Baru Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru, Tahun 2013.

Untuk pengambilan sampel dari unsur pegawai peneliti menggunakan

teknik sensus sampling dimana keseluruhan pegawai UPTD dan Petugas

kebersihan di Pasar Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di jadikan

sampel sebagai key informan atau informan kunci dalam penelitian ini yang

nantinya akan memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap jawaban angket

responden dalam bentuk wawancara.

Jadi jumlah keseluruhan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini

adalah sebanyak 78 orang dari keseluruhan pedagang, 3 orang dari pegawai

UPTD dan 8 orang dari petugas kebersihan di Pasar Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru.
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Dengan rincian Pegawai UPTD terdiri dari 1 orang Kepala UPTD, 1 orang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 1 orang pengawas dan 8 orang petugas

kebersihan. Pedagang di Pasar Simpang Baru terdiri dari dua jenis, yaitu

Pedagang Permanen (tetap) dan Pedagang Temporer (tidak tetap). berdasarkan

data dilapangan tahun 2013, Pedagang Permanen berjumlah 120 orang dan

Pedagang Tamporer (tidak tetap) berjumlah 230 orang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket yaitu berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar penelitian ini yang

kemudian disebarkan untuk diisi para responden untuk pelengkap hasil

penelitian ini.

b. Observasi yaitu penulis langsung terjun kelokasi penelitian untuk

mengetahui tentang (K3) dan mengumpulkan data pendapat mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan (k3).

c. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti dan

mengetahui juga menjadi bagian dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi yaitu mempelajari arsif-arsif yang ada kaitannya dengan

penelitian, umumnya data yang dikumpulkan dari dokumen, brosur dan

lain-lain merupakan data skunder. Pada penelitian ini penulis memperoleh

data dari data monografi di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.
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3.6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun

data skunder. Penulis mempergunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisis

yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan

yang ditemukan dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Di

Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P =  F    X 100 %
N

Keterangan :

P = persentase

F = frekuensi

N = populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Program Kebersihan, Keindahan

dan Ketertiban (K3) Di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dari keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto

(2003 : 171), sebagai berikut :
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Baik : 68-100%

Cukup Baik : 34-67%

Kurang Baik : 0-33%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai  rumus diatas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Program Kebersihan, Keindahan

dan Ketertiban (K3) Di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.


