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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan survey deskriptif, penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya 

mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variable dan penulis juga melakukan wawancara untuk memperkuat jawaban 

kuisioner yang telah disebar. Adapun metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

B. Lokasi penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kota 

Pekanbaru, alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena masih banyaknya 

terlihat reklame-reklame yang berdiri tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga 

dapat menggaggu ketertiban dalam pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 

menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

 

 

46 



47 
 

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data 

dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan 

sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel 

Sumber : Modifikasi Penulis 2018 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representative dari populasi. Penarikan sampel ini harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili 

dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Pekanbaru, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru menggunakan teknik sensus yang 

merupakan teknik penarikan sampel yang semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

No  Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Pekanbaru 

1 1 100% 

2 Kepala satpol pp 1 1 100% 

3 Pegawai Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Satpol PP Kota Pekanbaru 

6 6 100% 

4 Pengguna Reklame 182 30 16% 

Jumlah 190 38 20% 
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Untuk pengelola reklame menggunakan teknik purposive sampling, yang 

merupakan pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti yang didapat 

secara kebetulan atau yang mudah untuk dijumpai. 

E. Jenis dan sumber data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari reponden melalui 

penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. 

Dalam penelitian data primer ini yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan 

dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Di Kota 

Pekanbaru. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, data-

data atau arsip yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Penyelenggaraan 

Reklame Di Kota Pekanbaru. Adapun data yang digunakan oleh peneliti ialah : 

a. Nama reklame pengenal usaha/merek usaha yang tidak sesuai dengan 

peraturan walikota nomor 24 tahun 2013 

b. Daftar realisasi penerimaan dari pajak reklame di Kota Pekanbaru. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang 

variable-variable yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi menurut riduwan (2004 : 104) yaitu Teknik pengumpulan data, 

dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 
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2. Kuisioner menurut Gantina Komalasari,dkk (2011 : 81), yaitu suatu alat 

pengumpulan data dalam assessment non tes, berupa serangkaian yang diajukan 

kepada responden. 

3. Wawancara menurut Nazir (1988) yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

4. Dokumentasi menurut Sugiyono (2011 : 329-330), merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data 

dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, selanjutnya data akan 

dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam 

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat 

Kabupaten Indragiri Hulu, adalah sebagai berikut : 

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Jadwal 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke- 

Okt 

2017 

April 

2018 

Agustus 

2018 

September 

2018 

November 

2018 

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

1 Penyusunan UP                     

2 Seminar UP                     

3 Revisi UP                     
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1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Penelitian                     

5 Pengolahan data                     

6 Bimbingan 

skripsi 

                    

7 Ujian skripsi                     

8 Revisi dan 

pengesahan 

                    

9 Penyerahan 

skripsi 

                    

Sumber : Modifikasi Penulis 2018 

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian 

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka disusun Rencana sistematika Laporan 

penulisan sebagai berikut : 

Pada Bab I membahas tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah dan Tujuan serta kegunaan penelitian. 

Pada Bab II membahas tentang studi kepustakaan dan kerangka pikir yang 

terdiri dari kerangka pikir, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel 

dan teknik pengukuran. 

Pada Bab III tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji hipotesis, 

jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian. 

Pada Bab IV tentang gambaran lokasi penelitian yang membahas tentang 

deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian. 

Pada Bab V membahas mengenai hasil penelitian yaitu membahas 

mengenai masalah yang akan penulis teliti. 
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Pada Bab VI membahas mengenai penutup hasil penelitian yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 

 


