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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk melihat 

sukses atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. Metode penelitian juga 

merupakan bagaimana suatu penelitian dilakukan dengan prosedur apa penelitian 

dilakukan. 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian 

yakni pada Dinas Perhubungan Pekanbaru dan pada terminal-terminal bus 

Trans Metro Pekanbaru di kota Pekanbaru Sedangkan waktu penelitian 

dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya relevan dan 

lengkap (Prasetyo Irawan, 2004: 84-87). 

Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Adalah data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penulis saat meneliti di lapangan data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian. 
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b. Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui buku, dokumen 

dan penulis mendapatkan  data yang telah tersedia di Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru, serta berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap 

perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu 

yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 

3.3 Jenis Data 

Data yang di perlukan dalam penelitian ini dapat dibedakanmenjadi 

dua kategori yaitu: 

a) Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat-kalimat seperti 

redaksional berita. Seperti data sejarah perusahaan, gambaran umum, 

struktur organisasi yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru. 

b) Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka statistik 

perusahaan, seperti data omset penjualan tiket dan jumlah responden yang 

menggunakan TMP, data kuantitatif ini tidak penulis gunakan pada 

penelitian penulis. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan 

dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan 

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 
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Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa 

yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang ada mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 27 Tahun 2015 pada UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan. 

2. Angket 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut khususnya petugas di Trans Metro Pekanbaru dan pengguna bus 

pada semua koridor bus Trans Metro Pekanbaru, tetapi yang jadikan 

sampel yaitu sebanyak 100 orang. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan 

kepada 9 orang informan penelitian dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Tekhnik 

pengumpulan data  yang penulis lakukan dengan cara tertulis serta 

bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau photo pada 
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kegiatan tertentu yang ada di lokasi penelitian bertujuan untuk 

menjelaskan dan mendukung proses penelitian. 

 

 

3.5 Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan  objek 

yang akan diteliti baik itu berupa benda, manusia, dan aktivitas, atau 

peristiwa yang terjadi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipejari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2007:90) 

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat pengguna layanan Trans Metro Pekanbaru dan peneliti 

meneliti karyawan yang berkerja dalam lingkup UPTD Pengelola 

Angkutan Perkotaan. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.  Apabila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan 
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untuk populasi. Untuk itu sampel yang harus diambil harus benar-benar 

representatif (mewakili). (Sugiyono,2005:91-96) 

Metode dalam penelitian ini adalah non probability sampling 

dengan metode accidental sampling, dalam non probality sampling 

anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota 

sampel (Singarimbun dalam Oktori, 2009). Sedangkan metode accidental 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. 

Karena populasi penelitian tidak diketahui secara pasti, menurut 

(Irwan, 1995 : 58) dalam Sukandarrumidi dan Haryanto (2014 : 24) 

menyatakan agar penelitian dapat dianalisis dengan statistik jumlah sampel 

yang diambil minimum 30 responden, dan ada pula yang menyarankan 

jumlah sampel minimum 100 responden. Jadi, dalam penelitian ini sampel 

yang diambil adalah 100 orang responden dari 127 angket yang 

disebarkan, yang kembali kepada penulis hanya 100 angket, dan inilah 

yang menjadi sample penelitian penulis, 100 orang pengguna bus Trans 

Metro Pekanbaru di kota Pekanbaru. 

 

3.6 Metode Analisis 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan trannsportasi 

pada angkutan umum Trans Metro Pekanbaru di Kota Pekanbaru, penulis 

menggunakan analisa deskriptif dan bentuk penelitiannya kualitatif, yaitu 

suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai 

pelaksanaan sistem pelayanan transportasi pada angkutan Trans Metro 

Pekanbaru di Kota Pekanbaru berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya 
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akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung, 

untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 

Selanjutnya data yang dikumpul diperoleh dengan memakai teknik 

skala Likert (Sugiono,2005:97). Skala Likert digunakan untuk mengatur 

sikap,pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagaitolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen tersebut yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai garadasi dari positif sampai dengan sangat negatif. 

Penulis menggunakan skala likert yang terbagi menjadi 4 kelompok 

dalam analisis deskriptif, digunakan kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian kuesioner 

Klasifikasi Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

RR Ragu-Ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Data Olahan Lapangan 2018 

 

Selanjutnya data yang dikumpul diperoleh dengan memakai teknik 

skala Likert (Sugiono,2005:97). Skala Likert digunakan untuk mengatur 
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sikap,pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagaitolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen tersebut yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan 

skala Likert mempunyai garadasi dari positif sampai dengan sangat negatif. 

Penulis menggunakan skala likert yang terbagi menjadi 5 kelompok 

yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 


