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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis 

penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau 

berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam 

penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, 

menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya 

dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian. 

 Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif explanatory. Penelitian 

explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan 

variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang 

lain. 

 Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pasar Kabuaten Deli 

Serdang, dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2015 sampai 

dengan bulan April 2015. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

 Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari 

populasi. “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada 

dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang 

ingin diketahui”. (Erickson dan Nozamchuck, 2001: 156). 
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 Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana (2006: 167) “Adapun bagian 

yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif 

dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang 

dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami 

populasi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui/memahami realita yang 

diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Selanjutnya dapat disebutkan 

dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian ini yaitu : “Peran Dinas Pasar 

Kabuaten Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Galang” maka 

yang menjadi populasi adalah seluruh pelaksana kegiatan organisasi di kantor 

Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

 Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-

buku, majalah ilmah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang 

dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field research) 

 Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana 

penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan 

mengadakan Interview (Wawancara). 
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3.4.  Defenisi Operasional Variabel 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang 

sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Variabel bebas (Independent Variabel) atau disebut juga dengan variabel 

yang diselidiki pengaruhnya. 

 Adapun variabel bebas dalam penelitian ini “Pemerintah Dinas Pasar” 

dengan indikatornya: 

1.  Unsur pengambil keputusan 

2.  Unsur pelaksana 

 Variabel terikat (dependent variabel) atau disebut juga dengan variabel 

ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh 

variabel bebas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Kebersihan Pasar 

Galang” dengan indikatornya : 

1.  Hasil kerja 

2.  Pencapaian target  

 

3.5.  Analisis Data 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah model penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada. 

 Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan 

sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh 
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penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan, 

kemudian dicari kesimpulannya. Dimana selanjutnya akan ditarik suatu 

kesimpulan dan kemudian diberikan masukan-masukan kepada instansi terkait. 
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