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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang

menggambarkan mengenai variable  yang diteliti dan metode kuantitatif

yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan   di ak:hiri dengan penarikan

suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kola Pekanbaru ini adalah salah satu

Badan Usaha milik pemerintah yang memiliki tugas dan  bertanggung

jawab terhadap pelayanan  Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Empat

Pada Riau Safety Driving Center Di Polresta Kota Pekanbaru.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data dapat dikelompokkan atas dua kelompok

Uman Sekaran (2006; 72) yaitu adalah sebagai berikut ;

A. Data Primer

Yaitu mempakan data atau informasi yang di peroleh secara langsung

dan di kumpulkan dari responden (Sumber data)  dengan menggunakan

penyebaran questioner dan data ini tentunya berkenaan dengan Pelaksanaan
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pelayanan   Surat Izin  Mengemudi Kendaraan Roda Empat Pada Riau Safety

Driving Center Di Polresta Kota Pekaubaru.

B. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data

primer, ataupun  data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari

buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka penulis

melakuakan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

dengan melakukan sebagai berikut ;

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan

mengamati secara Langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang

sistematik. Teknik ini a.kan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti

fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu yang diberikan terhadap Kepala Satlantas Kota Pekanbaru.

3. Kuisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan
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memberikan sejumlah   pertanyaan tertulis kepada responden dengan

maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana

pelayanan yang diberikan Polresta Kota Pekanbaru dalam pelayanan

pembuatan SIM A dengan responden masyarakat pemohon

pembuatan SIM   A dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data  yang dilakukan dengan

mengadakan pencatatan atau  pendokumentasian yang berhubungan

dengan masalah yang akan diteliti, teknik. ini digunakan untuk

mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi    adalah objek penelitian yang terdiri atas obyek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  di tetapkan oleh

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,

2003; 08).

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan    adalah

sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu peneliti

dapat    digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui cocok sebagai narasumber data (Sugiyono, 2003:96)

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian .ini yaitu :

1. Polresta Kota Pekanbam

2. Masyarakat Pemohon Pembuatan SIM A
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Populasi penelitian berasal dari Po1resta Kota Pekanbaru yaitu   1

Kepala Satlantas, 1 Kepala Bidang Ujian tertulis/praktek, Pegawai

Pengurusan pembuatan SIM.  Selanjutnya populasi masyarakat Pemohon

Pembuatan SIM A yaitu 2 orang, sedangkan populasi dari Masyarakat

Pemohon Pembuatan SIM A sebanyak 213.542 orang kemudian

dijadikan sebagai   sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dari

Masyarakat Pemohon Pembuatan SIM A  Dua tersebut penulis

menggunakan rumus Slevin yaitu :

n = N

l+N (e)2

n = 53.385

1+53.385 (l0%)2

n = 53.385

1+53.385 (0,01)2

n = 53.385

533.85

n = 99.95

Keterangan: n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

E = Eror 10% (persen kelonggaranketidak telitian karena

kesalahan pengambilan sampel).
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Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

No. Teknik

Pengumpulan

Sumber Data Populasi Sampel

1 Wawancara Riau Safety Driving Center

Di Polresta Kota Pekanbaru

Kepala Satlantas 1 1

Kepala Bidan Ujian

tertulis/praktek

1 1

Pegawai Pengurusan pembuatan

SIM

1 1

2 Wawancara Masyarakat Pemohon Pembuatan

SIM A

2 2

3 Kuesioner Masyarakat Pemohon Pembuatan

SIM A

53.385 100

Total 105

Sumber : Data olahan penelitian

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sumber data penelitian ini

yaitu 3 orang dari Riau Safety Driving Center Di Polresta   Kota  Pekanbaru

2 orang dati masyarakat wajib pajak: dan sampel dari masyarakat

membayar kendaraan   Roda Ernpat yang berjumlah 100 orang.
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3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam judul Pelaksanaan Pelayanan

Publik Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Empat

Pada  Rian Safety Driving Center di Po1resta Kota Pekanbaru maka

jenis   penelitian menggunakan rnetode deskriptif kuantitatif sadangkan

pada teknik analisis data menggunakan kualitatif   untuk memperoleh

kesimpulan. Bagaimana pelaksanaan pelayanan tersebut terlaksana   dan

akan menghasilkan analisa yang baik terhadap judul yang telah diambil,

Sebagaimana dikemukakan oleh rumus slovin yang persentase frekuensi

danpopulasinya digambarkan sebagai berikut:

P = F xl00%

N

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan bagi keseluruhan indikator

yang  telah  diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik

pengukuran yaitu teknik pengukuran yang sesuai dengan pendapat Sugiono

(2011:107).

Sangat Setuju : 76-100 %

Setuju : 51-57 %
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Kurang Setuju : 26-50 %

Tidak Setuju : 0-25 %


