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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan 

adalah Deskriptif  dan metode penelitian Kualitatif dengan cara survey 

(Singarimbun, 2005:3). 

Menurut Sugiyono (2013:1) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti 

merupakan instrument kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi 

(gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna dari generalisasi. 

3.2. Lokasi Penelitan 

 

Dalam Penelitian ini Penulis akan meneliti di dua kecamatan di kabupaten 

Kuantan Singingi yaitu kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamtan Benai. Kedua 

kecamatan tersebut di ambil dari lima kecamatan yang di izinkan berdiri minimarket oleh 

pemerintah daerah. Alasan Pemilihan lokasi pada penelitian ini karena jumlah 

minimarket di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan 

Benai lebih banyak dari kecamatan lain yang mendapat izin mendirikan 

minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.3. Informan Penelitian 

Menurut Moleong (2010:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, 

informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih 
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karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang menjadi 

informan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Masyarakat 

b. Owner (pemilik) Minimarket 

c. Sekretaris dan Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 

Informan Kunci Yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan 

yang diteliti, adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah: 

“Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi”. 

Teknik Penarikan Informan menggunakan Purposive , yaitu peneliti memilih 

informan menurut Kriteria yang ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik 

penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel atau dapat dipercaya 

untuk menjawab masalah penelitian.  

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013;137) 

menjelaskan data primer dan data sekunder bahwa:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi 

dokumen-dokumen perusaahan berupa sejarah perkembangan 

perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil 

penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno 

Hadi dalam Sugiyono, 2013:145). 

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden untuk 

memperoleh keterangan yang diperlukan. Adapun hasil wawancara ini 

merupakan suatu cara untuk memperoleh data primer. 

c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life historis), biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen 
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merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:240). 

3.6. Teknik Analisa Data 

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan 

maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-

tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. 
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3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2018 direncanakan memakan 

waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada bulan Desember 2018. 

Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada table 

berikut ini. 

Tabel III.1. Jadwal waktu kegiatan Penelitian Tentang Formulasi Kebijakan 

Pemberian Izin Minimarket di Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

No 

 

Jenis 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu Tahun 2018 

Agustus September

r 

Oktober November Desember 

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

1 Persiapan 

dan 

Penyusuna

n UP 

                    

2 Seminar 

UP 

                    

3 Riset                     

4 Penelitian 

Lapangan 

                    

5 Pengelolaa

n dan 

Analisa 

Data 

                    

6 Konsultasi 

dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                       

7 Ujian 

Skripsi 

                    

8 Revisi dan 

Pengesahan 

Skripsi 

                    

9 Penyerahan 

Skripsi 

                    

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018 
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3.8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian 

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini 

dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan 

antara satu dengan yang lainnya yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada BAB ini dimulai dengan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitan , serta Mamfaat dan Kegunaan 

Penelitian. 

BAB II :  STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 

Pada BAB ini merupakan Landasan Teoritis untuk dapat melakukan pembahasan 

skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian 

ini, selanjutnya akan diuraikan Kerangka Pikir, Konsep Operasional dan 

Operasional Variabel. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada BAB ini terdiri dari Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, 

Teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik analisa data, Jadwal 

Waktu Kegiatan Penelitian serta Rencana Sistematika Laporan Penelitian. 

BAB IV :  DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Pada BAB ini memuat tentang Gambaran Umum Tentang Berdirinya Minimarket 

di Kabupaten Kuantan Singingi. 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan 

oleh penulis yaitu Formulasi Kebijakan Pemberian Minimarket di Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

BAB VI :  PENUTUP 

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua 

sub yaitu kesimpulan dan saran. 

 


