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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  (Masyhuri dan Zainudin, 2008 :12) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan 

data empiris. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 3), penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya. (Hadari dan Mimi, 1996 :176) Obyek 

penelitian kualitatif adalah segala bidang aspek kehidupan manusia,yakni 

manusia dan segala aspek yang di pengaruhi manusia. 

 

Menurt Morissan (2012:77) pendekatan deskriptif untuk menggambarkan 

situasi atau peristiwa kemudian peneliti menjelaskan apa yang diamatinya. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap 

fenomena sosial tertentu. (Masyhuri dan Zainudin, 2008:24-25) dalam 

penelitian kualitatif yang harus diperhatikan adalah sumber dan jenis data 

,manusia sebagai instrumen, pokok persoalan pengamatan, teknik wawancara, 

cara peneliti mencatat data dalam catatan lapangan, penggunaan dokumen, 

sampling, dan satuan kajian. Jadi peneliti ini berusaha menggambarkan atau 
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mendeskripsikan bagaimana kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dengan 

menggunakan beberapa indikator kinerja dalam upaya penertiban PKL di 

PKOR wayhalim.  

 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Satpol PP Provinsi Lampung JL. Jendral Gatot 

Subroto No. 44, Enggal Kota Bandar Lampung dan di Pusat Kegiatan 

Olahraga Rakyat (PKOR) JL. Sumpah Pemuda, PKOR, Way Halim Bandar 

Lampung. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu : Satpol PP Provinsi Lampung merupakan salah satu 

lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat yang dituntut untuk mengoptimalkan kinerjanya 

guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penelitian dilakukan 

pada tanggal 7 Juni, 28 Juli dan 3 Agustus. 

 

Penentuan lapangan penelitian menurut (Basrowi dan Suwandi, 2008:85) 

ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan 

untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. 

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula 

dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penetapan lokasi 

penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek 

yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan 

terfokus pada pokok permasalahannya. 
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C. Informan 

 

 

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti 

mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Menurut 

Sugiyono (2006:54) penentuan informan caranya dengan peneliti memilih 

orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukam, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya 

yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

 

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2006:53) purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, yaitu berdasarkan tugas dan fungsi aparat Satpol PP Provinsi 

Lampung yang berkaitan dengan penertiban PKL. Informan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kepala Satuan POL PP Provinsi Lampung 

2. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, 

3. Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah, 

4. Pedagang Kaki Lima di PKOR Way Halim. 

 

 

 

D. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian ini merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja 

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus 
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konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih 

dahulu. Menurut Moleong (2006:92) Fokus penelitian juga berfungsi sebagai 

pedoman terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja 

Satpol PP Provinsi Lampung dalam penertiban PKL di PKOR Way Halim 

yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 

 

1. Produktivitas, yaitu tingkat efisien dan efektivitas pelayanan yang 

diberikan. 

2. Kualitas Pelayanan, yaitu kinerja organisasi pelayanan publik. Hal ini 

mengenai informasi tentang kepuasan kualitas pelayanan. 

3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat. 

4. Responsibilitas, yaitu prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam kegiatan 

organisasi publik sesuai dengan kebijakan organisasi. 

5. Akuntabilitas, yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 

publik tersebut konsisten dengan kehendak masyarakat banyak yang 

diwakilkan oleh pejabat politik. 

 

Dari kelima indikator kinerja tersebut jika dilaksanakan maka akan 

terwujudnya pencapaian atau keberhasilan kerja pada suatu organisasi atau 

instansi yaitu pada penelitian ini akan terwujudnya penertiban PKL di PKOR 

Way Halim yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Lampung. 
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E. Jenis Data 

 

 

Menurut Sugiyono (2013:2) kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah 

data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi 

sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terliha, terucap, tetapi data 

yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan 

informan. Untuk mendapatkan data primer melalui wawancara tatap muka 

maka informan telah ditentukan secara sengaja, artinya dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa informan mengetahui secara baik tentang kinerja 

Satpol PP Provinsi Lampung dalam penertiban PKL di PKOR Way Halim. 

2. Data Sekunder menurut Lofland dalam (Moleong, 2006:157) merupakan 

data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informan yang 

diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen 

resmi dan sebagaimya yang menunjang penelitian ini. Data sekunder yang 

didapat pada penelitian berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Wawancara 

(Subagyo, 2011: 62-63) yaitu metode pengumpulan data yang yang 

dilakukan melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-

pertanyaan pada para responden, wawancara bermakna berhadapan 

langsung antara interviews dengan responden dan kegiatannya di lakukan 

secara lisan. 

 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan 

maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti 

dengan menggunakan metode wawancara mendalam, terperinci, dan 

gambaran jelas mengenai kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dalam 

penertiban PKL di PKOR Way Halim. 

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

dengan informan yakni sebagai berikut  

1) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, 

2) Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah, 

3) Pedagang somay di PKOR Way Halim, 
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4) Pedagang soto di PKOR Way Halim, 

5) Pedagang mie ayam di PKOR Way Halim, 

6) Pedagang bakso malang di PKOR Way Halim, 

7) Pedagang minuman di PKOR Way Halim. 

 

 

2. Observasi  

 

(Subagyo, 2011: 62-63) bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan 

dengan cara observasi atau pengamatan, observasi dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan penelitiaan, mengingat setiap penelitian tidak 

menggunakan alat pengumpul data demikian, observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. 

Berdasarkan penelitian yang  penulis lakukan, observasi yang dimaksud 

adalah mengamati kinerja Satpol PP yang bertugas dalam pengawasan di 

PKOR kepada PKL. Observasi dilakukan pada tanggal 18 September 

sampai dengan 3 Oktober pada pukul 15:00 – 16:00 WIB. 

(Nawawi, 1993 :7) yang akan di lakukan penulis adalah observasi 

langsung yaitu mengumpulkan data langsung melalui pengamatan dan 

pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang 

pelaksanaannya langsung pada tempat dimana peristiwa terjadi. (Nawawi, 

1993 :7-9) observasi tidak langsung  yaitu pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek 



40 
 

penelitian yang pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat 

peristiwa. 

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran 

serta pengamat, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada 

kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dalam penertiban Pedagang Kaki 

Lima di PKOR Way Halim. 

3. Dokumentasi 

(Mashyuri dan Zainudin, 2008 :28) dokumentasi adalah kegiatan peneliti 

menggunakan dokumen, bisa resmi maupun tidak. Berdasarkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis, dokumentasi yaitu bisa berupa bukti-

bukti kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di PKOR Way 

Halim. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi surat tugas 

penertiban di PKOR Way Halim, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan 

catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data 

tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam 

penertiban padagang kaki lima di PKOR Way Halim 

 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan 

sebagi berikut : 
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1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa 

kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna 

menghindari kekeliruan dan kesalahan penulisan, sehingga akan 

mendukung proses penelitian selanjutnya. Data yang diedit dalam 

penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan Aparatur Satpol PP 

Provinsi Lampung dan PKL di PKOR Way Halim. 

2. Interpretasi, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh 

peneliti dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian 

diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai 

hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan sejumlah langkah 

sebagai berikut : 

1) Reduksi Data 

(Sugiyono, 2012) data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu harus segera dilakukan 

analisi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
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memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik. 

2) Penyajian Data 

(Sugiyono, 2012) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

3) Verifikasi Data 

(Sugiyono, 2012) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data dan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible. 
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I.  Keabsahan Data 

 

Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Teknik 

yang paling banyak digunakan adalah memeriksa sumber-sumber lainnya. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang diidepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang 

berkaitan. 

Maka dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yang terperinci 

mengenai permasalahan penelitian mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di PKOR 

Way Halim. 


