
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kec. Tampan Kota Pekanbaru, yang merupakan

tempat berdagangnya para pedagang kaki lima. Lamanya waktu penelitian yaitu

diperkirkan selama dua bulan terhitung dari November 2013 dan direncanakan

selesai pada Januari 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis

menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung

kelapangan berupa tanggapan dari responden.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,

diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan maupun informasi dari

pihak pemerintahan maupun yang berhubungan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan

cara sebagai berikut, yaitu :

a. Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan

pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung kelokasi penelitian.

b. Wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan

cara menanyakan langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan



informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun

menggunakan alat pencatat.

c. Angket atau Kuisioner, yaitu memperoleh data dengan menggunakan

daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang diperlukan dan

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).

Sedangkan Sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono: 2010), penulis menggunakan teknik simple random

sampling karena pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak atau

tanpa memerhatikan strata. Jadi jumlah PKL yang penulis jadikan sampel

ditentukan melalui rumus Slovin, yaitu :

n = ² n  = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi
e  = Taraf Kesalahan dalam Populasi

Jadi jumlah sampel =

n = ( )²
n = . ,
n = ,
n = 86,18 = 87

Jadi sampel yang diambil dari pupolasi yang ada adalah sebanyak 87

orang.



Dari rumus Slovin diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh

dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 87 dari 624 jumlah populasi

yaitu beberapa pedang di pasar senggol dan pasar simpang baru.

3.5 Metode Analisis

Di dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini

maka peneliti menggunkaan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan

data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dapat

dikelompokkan menurut jenis dan macam datanya yang kemudian disajikan

dalam bentuk tabel serta diuraikan secara rinci.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan diberi

nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus

presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu :
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Keterangan:

P = Persentase N = Populasi

F = Ferkuensi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan pemerintah

daerah dalam mengelola pedagang kaki lima di Kec. Tampan Kota Pekanbaru dari

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran menurut pendapat Arikunto yaitu sebagai

berikut:



a. Sangat Efektif : 80 – 100%

b. Efektif : 60 – 79%

c. Cukup Efektif : 40 – 59%

d. Kurang Efektif : 30 – 39%

e. Tidak Efektif : Kurang dari 30%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang kebijakan

pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima di Kec. Tampan Kota

Pekanbaru.


