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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu 

sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau 

memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu 

informasi, maka itu direkam(dicatat) sebagaimana ia keluar dari 

sumbernya(Ndraha,1997;23). Disini peneliti langsung melakukan penelitian Di 

kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru , dengan mensurvei langsung orang-orang yang berhubungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, mengklasifikasikannya dan menganalisanyasehingga 

diperoleh peumusan analisa terhadap masalah yang di hadapi. 

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan 

berbagai kondisi,berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada 

di objek penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu 

cirri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi,situasi ataupun 

fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dipilih selanjutnya desain ini 

menjadi tolak ukur untuk menganalisa data yang diperoleh.  



 

 

 
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini adalah di Taman Kota Darma 

Wanita, yang terletak di Jalan Diponegoro,  RTH Kaca Mayang Jalan Sudirman, 

RTH Tunjuk Ajar Integritas Jalan Ahmad Yani Pe, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Adapun alasan penulis menjadikan Taman Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan 

Diponegoro, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah karena 

dijumpai fenomena-fenomena yang berkaitan erat dengan penelitian ini, dimana 

masih  belum efektif dan efisiennya Pelaksaan Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas Di Kota Pekanbaru Hal ini dari belum tersedianya fasilitas sarana dan 

prasarana yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas atau belum ada sarana dan 

prasarana yang di sediakan untuk menunjang aktifitas penyandang Disabilitas di 

Taman Kota Pekanbaru yang menjadi tugas Dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

C. Keyforman dan Informan  

 Keyformen dalam penelitian ini adalah : 

Bagian pelaksanaan yang merencanakan pembangunan dan penataan ruang dari : 

a.  Kepala seksi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui   

wawancara sekaligus pengambilan data  

a. Staf seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Bagian Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.  

Bagian Tata Ruang  

Bagian Pengawasan Jasa Konstruksi  



 

 

 
 

A. Informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Peneliti mengambil dari Seksi Dinas Sosial  

Bagian Reabilitas Sosial Penyandang Disabilitas  

2. Yang mendapatkan dampak dari hal Implementasi Perda Provinsi 

Riau No.18 Tahun 2013 dari: 

      Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru  

 Cara penentuan Informan tersebut adalah dengan menggunakan Purposive 

Sampling Teknik Purposive Sampling merupakan penarikan informasi dengan 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Yaitu yang diperoleh langsung dari narasumber asli (langsung dengan key 

forman) yang memiliki informasi asli atau data yang di butuhkan dalam 

penelitian. Yakni melalui pertanyaan-pertanyaan atau wawancara langsung (face 

to face) dari hasil pengamatan penelitian di lokasi tentang Implementasi Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Pentaan Ruang Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang berisikan berbagai informasi pendukung yang berkenaan 

dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, 

penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang sangat relevan dengan 

permasalahan ini. 



 

 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan 

penelitian sebagai tujuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak 

langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu di 

lakukakan oleh dua pihak yaitu Pewawanncara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 

2004;186) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada responden. 

2. Dokumentasi 

Yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, 

baik tertulis, gambar, maupun elektronik baik itu data dari Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil 

observasi yang peneliti lakukan. 

3. Observasi  

Yaitu pengamatan dan percakapan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999;89) Pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti guna mengungkap non partisipatif yaitu dalam melaksanakan 

pegamatan, peneliti tidak secara terus menerus dengan intens dan aktif. 

 



 

 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut di 

kelompok kan dan uraikan sesuai dengan jeisnya dan analisa dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilih menjadi satuan 

yang dapat dikelola, menintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola,menemukan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain (Moleong,2001;348) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

G. Jadwal Waktu Penelitian 

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peraturan Daerah Provinsi 

Riau    Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan 

Pemberdayaan   Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru 

 

 

No 

 

Jadwal 

Kegiatan 

 

Bulan dan Minggu Tahun 2017 s/d 2018 

 

Desember 

2017-

Februari 2018 

Maret-

Juni 

2018 

Juli 

2018 

Agustus-

September 

2018 

Oktober 

2018 

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

1 Penyusuna

n UP 
                    

2 Seminar 

UP 
                    

3 Revisi 

UP 
                    

4 Revisi 

Kuisioner 
                    

5 Rekomend

asi Survey 
                    

6 Survey 

Lapangan 
                    

7 Analisis 

Data 
                    

8 Penyusuna

n Hasil 

Penelitian 

(Skripsi) 

                    

9 Konsultasi 

Revisi 

Skripsi 

                    

10 Ujian 

Komferehe

nsif  

Skripsi 

                    

11 Revisi 

Skripsi 
                    

12 Pengganda

an Skripsi 
                    

Sumber:OlahanPenulis2017dan2018



 

 
 

 


