
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Untuk mengetahui data dan informasi dengan kondisi rill dilokasi penelitian terkait 

dengan implementasi peraturan walikota pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kota Pekanbaru sebagai bahan utama untuk menganalisis data maka diperlukan 

metodeologi penelitian, sebagai alat atau bahan untuk menggali informasi dalam menjawab 

pertanyaan penelitian berdasarkan indikator yang sesuai dengan pokok rumusan masalah.Untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut perlu adanya tipe penelitian dan metode penelitian yang akan 

dilaksanakan. Agar penelitian dapat berjalan dengan lebih mudah dan terarah secara ilmiah. 

Maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai tipe penelitian Survey Deskriptif sedangkan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode 

kualitatif. 

B. Lokasi Penelitian 

Dari judul sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penulis maka lokasi penelitian 

terdapat di kampus Universitas Islam Riau fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lokasiini 

dipilih karena kondisi real di lapangan yang terjadi pelanggaran dan sebagai bentuk abdi 

keilmuan yang penulis miliki sebagai mahasiswa Universitas Isalam Riau. Dengan demikian data 

– data yang diperoleh akan lebih valid.  

C. Jenis dan Sumber Data  

Adapun dua jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini 

yaitu : 



1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung darisumber asli (langsung dari key-

informan) yang memiliki informasi asli atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni 

melalui pertanyaan – pertanyaan atau wawancara langsung (face to face ) yang ditujuan kepada 

key-informan dan pemantauan terhadap keadaan dilokasi penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan atau karya orang lain, 

yakni berupa bahan bacaan dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Baik berupa data 

yang diperoleh dari lokasi penelitian maupun data yang diperoleh dari publikasi dari suatu karya 

ilmiah. 

D.   Key Informan Dalam Penelitian  

Untuk mendapatkan data dengan tepat, penelitian ini yang menjadi Key Informant adalah 

Ketua Bidang Promosi Kesehatan Sebagai bidang yang ditunjuk untuk menerapkan peraturan 

walikota pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang kawasan tanpa rokok. Sesuai dengan SK 

peraturan Walikota pekanbaru peneliti mentitik fokuskan penelitian di fasilitas pendidikan yaitu 

di Universitas Islam Riau. Dalam penelitian ini diambil dengan cara sebagai berikut : 

1. Kepala Promkes Dinas kesehatan.     1 orang 

2. Wakil Rektor III Universitas Islam Riau.  1 orang 

3. Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 6 Orang 

Cara penentuan informan tersebut adalah dengan menggunakan Purposive Sampling. 

Teknik Purposive Sampling  merupakan penarikan informasi dengan menggunakan 

pertimbangan – pertimbangan tertentu 

E. Teknik Pengumpulan Data. 



Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian dalam pengumpulan data, 

bila dilihat dari bentuk dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara  adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan lisan 

terhadap informan. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur 

yakni dengan bahan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

2. Pengamatan (observasi). 

Pengamatan yaitu bentuk pengamatan langsung yang peneliti lakukan terhadap berbagai 

fenomena yang berlaku pada Kawasan Rumah Sakit, Kawasan Wisata, dan Tempat 

Umum.  

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan 

mempelajari buku – buku, literatur, dasar hukum maupun dari karya ilmiah yang relevan 

dengan penelitian yang lakukan, baik itu data yang bersumber dari Kantor Dinas 

Kesehatan, Kantor Pariwisata, maupun tempat umum 

F.  Teknik Analisis Data 

 Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan 

nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan analisis dalam pengolahan data 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Interactive dari Miles dan Huberman yaitu 

analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 



G.  Jadwal Kegiatan 

Penelitian 

                

                  Gambar 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru No.39 Tahun 2014 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok  

                  

No Jadwal Kegiatan 

Minggu dan Bulan Ke- 

Agust-Okt Nov-Jan 2018 Febr-Apr Mei-Juli 

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

1 
Persiapan dan 

Penulisan UP 
X X X X                         

2 Perbaikan Proposal         X X                     

3 Seminar Up             X                   

4 Riset               X X               

5 Penelitian Lapangan                   X             

6 
Pengolahan dan 

Analisis data 
                    X           

7 
Konsultasi dan 

Bimbingan 
                      X X       

8 Ujian Skripsi                           X     

9 
Revisi dan 

Pengesahan Skripsi 
                            X   

10 
Penggandaan dan 

Penyerahan Skripsi 
                              X 

 

 

 

 


