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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk deskriptif 

kualitatif, penelitian deskriptif adalah menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui 

pengumpulan, mengidentifikasikan serta menganalisa data sehingga 

memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Penelitian 

kualitatif' adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. 

 

1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di kawasan Teluk Kuantan, Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.Alasan menetapkan kawasan 

Teluk Kuantan sebagai lokasi sekaligus sebagai objek penelitian adalah 

karena Teluk Kuantan merupakan Ibukota Kecamatan Kuantan Tengah dan 

merupakan Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.Salah satu Kabupaten di 

Provinsi Riau yang belum memiliki Perarturan Daerah tentang penataan 

toko modern atau minimarket. 
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1.3 Informan 

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data didalam 

penelitian yang berhubungan langsung dengan permaslahan dan mampu 

memberikan informasi yang akurat kepada peneliti. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabid Perizinan dan Non 

Perizinan, Kausbbid Pengolahan dan Penerbitan Perizinan dan Non 

Perizinan, Camat Kuantan Tengah, Lurah Simpang Tiga, Pemilik Usaha 

toko Modern.  Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposif sampling. 

 

1.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh 

peneliti antara lain : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informan / responden yang 

terpilih untuk mengetahui Penataan Minimarket di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber hukum seperti 

UUD 1945, Perpres No. 112 Tahun 2007, dan Permendag No. 70 

Tahun 2013, dan data pendukung untuk menjelaskan data primer dan 

data sekunder. Seperti Jurnal, Skripsi, dan Buku bacaan mengenai 

penataan toko modern. 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 
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1.5.1 Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung (face 

to face) kepada informan atau responden untuk memperoleh 

keterangan yang diperlukan. Adapun hasil wawancara ini merupakan 

suatu cara untuk memperoleh data primer.  Adapun teknik 

wawancara yang digunakan adalah terstruktur. 

1.5.2 Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek secara 

langsung tentang pemberian izin minimarket.  Adapun data yang 

diobservasi berupa Data IUTM yang diperoleh dari Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pengamatan di minimarket yang 

terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah.  

1.5.3 Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 

buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 

penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas 

internet. 

1.5.4 Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 

inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.  

Dokumen yang diperlukan antara lain: Surat perizinan legalitas 

usaha minimarket yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan 

Singingi, Foto-foto tempat usaha dan Data pendukung lainnya. 
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1.6 Uji Validitas Data 

Dalam Penelitian Kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.  Validitas penelitian terdiri 

dari dua macam  yakni: 

a.   Validitas Eksternal 

Validitas Eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi 

dimana sampel itu diambil, jika sampel itu representatif, instrument 

penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data 

benar, maka penelitian akan memiliki validitas Eksernal yang 

tinggi  

b.  Validitas Internal 

Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai.Jika dalam desain penelitian 

dirancang untuk meneliti kebijakan perizinan maka data yang harus 

diperoleh seharusnya adalah data akurat tentang kebijakan dari 

Perizinan yang diterbitkan.Penelitian menjadi tidak valid apabila 

data yang diperoleh adalah mengenai Pembangunan. 

Dalam Penelitian Kualitatif suatu realitas itu besifat dinamis  dan 

majemuk, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula, 

hal ini desebabkan Situasi yang senantiasa berubah begiupula dengan 

perilaku manusia yang terlibat didalamnya. 
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1.7 Teknik Analisis Data 

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan 

metode kualitatif menunjukan pada riset yang menghasilkan data 

kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-

angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan 

keadaan, proses, peristiwa tertentu.Dalam menganalisa data kualitatif lebih 

berdasarkan pada filsafat fenemologis yang mengutamakan penghayatan, 

yaitu berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-

orang biasa dalam situasi tertentu. 

 

1.8 Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

 
 

No. 

 
 

Jenis 

Kegiatan 

Bulan / Minggu Ke 

Februari 2018 Maret-Mei 

2018 

Juni 2018 Juli  2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan 

dan 

Penyusunan 

Usulan 

Penelitian 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

            

2. Seminar 

Usulan 

Penelitian 

   X  

 

           

3. Riset     X X           

4. Penelitian 

Lapangan 

     X X X         

5. Pengolahan 

Data dan 

Analisis 

Data 

       X X X X X X X X  

6. Konsultasi 

Bimbingan 

Tesis 

         X X X X X X  

7.  Ujian Tesis                X 

 

 

 


