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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang 

dapat di amati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini di laksanakan di Pekanbaru. Penulis memilih tempat 

tersebut karena Pekanbaru sebagai kota Metropolitan. Adapun waktu 

penelitian yang dilakukan oleh penulis di mulai Januari 2018 sampai dengan 

selesai. 

 

3.3 Jenis Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan penulis pada penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari 

observasi, wawancara dilapangan saat penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara ( di peroleh dan di catat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah di susun dalam arsip yang di publikasikan dan 

yang tidak di publikasikan. 
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Adapun data yang di peroleh meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

3. Data-Data di Kantor Satlantas Polresta Pekanbaru 

4. Data-Data lain 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan 

oleh penulis guna menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis 

dan memberikan informasi seputar pertanyaan yang dijawab dalam 

wawancara kepada penulis. Adapun yang menjadi informan penelitian dan 

Key Informan dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih terperinci pada tabel 

dibawah ini : 

a. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang di gunakan untuk 

memberikan informasi tentang pelaksanaan program kerja unit dikyasa. 
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b. Key Informan  

Tabel III.I 

Key Informan Pelaksanaan Program Kerja Unit Pendidikan 

Masyarakat dan Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru 

 

No Key Informan Jumlah 

1 Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Pekanbaru 1 

2 Anggota Dikyasa Satlantas Polresta Pekanbaru 1 

3 Dinas Perhubungan 1 

4 Masyarakat 4 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. (Sugiono:2011) 

2. Observasi , pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala- 

gejala yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan mengenai Program Kerja Unit Pendidikan 

Masyarakat Dan Rekayasa (DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru. 
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3. Dokumentasi, pengumpulan data-data yang diperlukan melalui rekaman 

suara, foto-foto serta dokumen yang terkait dengan penelitian baik tertulis 

maupun gambar-gambar. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini yaitu berupa analisis dan kualitatis. 

Dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dikatakan 

oleh Miles Dab Gubermen (Silalahi, Ulber. 2010:339) analisis data dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. 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 di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

2. Penyajian  data 

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
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flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling seing digunakan untuk 

menyajukan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masuh bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


