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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian 

sehingga mendapatkan hasil. Dalam penelitian ini dilakukan di kota 

Pekanbaru, dimana permasalahan yang terjadi bertempat di daerah Kota 

Pekanbaru.  Dalam penelitian ini bertempat pada kantor Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang yang berada di jalan Parit Indah, Dinas 

Perhubungan yang berada di Jl Dr. Soetomo No 88, sekip Lima Puluh 

Kota, kota Pekanbaru, Riau 28155 dan di Kantor  Satuan Polisi Pamong 

Praja yang berada di Jl. Jend Sudirman No. 464 Kota Pekanbaru 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Juli  2018 hingga 

selesai. Upaya pengumpulan data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian ini. 

3.2 Jenis Penelitian Dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada 

dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan 

(Sugiyono). Penelitian ini memusatkan permasalahan – permasalahan yang 
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ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah – 

masalah yang bersifat aktual. Maka pemecahan masalah ada dilakukan 

dengan cara menggambarkan suatu keadaan dengan data status fenomena 

yang berdasarkan fakta – fakta yang ada. 

3.2.2 Jenis Sumber Data  

Jenis sumber data yang yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini 

antara lain berupa: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama misalnya 

individu atau perseorangan seperti, hasil wawancara, pengisian 

kuisioner, atau bukti transaksi (Husein Umar 204:64) 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, buku – buku, 

artikel – artikel , serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto- foto 

sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder berupa 

laporan – laporan dari Dinas terkait dan  buku – buku yang dapat 

mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 
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a. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Sutrisno Hadi dalam buku Metode Penelitian Administrasi 

Sugiono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di kota 

Pekanbaru baik di instansi maupun  dengan masyarakat. Adapun jenis 

observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau 

tersaman yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang  

melakukan penelitian. 

b. Wawancara Mendalam/ Indepth Interview 

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, 

yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat 

memberikan keterangan – keterangan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dalam  mengumpulkan data, peneliti 

melakukan wancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mendapatkan 

keterangan – keterangan atau pendiriran secara lisan dari seorang 

informan yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. 
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c. Dokumentasi  

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai pelengkap penelitian, dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kejadian yang ada dilapangan. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:97) pemilihan informan dalam penelitian 

kualitatif sering digunakan adala teknik purposive sampling dan snowball 

sampling. Snowball  sampling adalah teknik penentuan sampling yang mula 

– mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Strategi dasar teknis bola salju 

dimaksud dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (key 

Informan )  dan melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa 

orang diminta arahan, sasaran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi 

informan berikutnya yang menuntut mereka memiliki pengetahuan, 

pengalaman informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan 

berikutnya.  Selain itu dalam penentuan informan khususnya pejalan 

kaki, peneliti menggunakan metode incidental sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja orang yang bertemu dengan peneliti sebagai sumber 

data.Berikut pemilihan informan dalam dalam penelitian ini:  
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Tabel 3.1  

Keterangan Informan Penelitian 

Informan Penelitian Jumlah 

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Pekanbaru 

1 

Kepala Bidang Penegakkan Perundang Undangan Daerah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

1 

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Pekanbaru 

1 

Pejalan Kaki 1 

Juru Parkir 1 

Pedagang Kaki Lima 2 

Total  7 

 

3.4.1 Kriteria Informan Penelitian 

Adapun yang peneliti jadikan key information adalah subjek ataupun 

individu, masyarakat yang peneliti anggap mampu dan mengetahui 

permasalahan. 

Ciri-ciri antara lain: 

1. Berada didaerah yang di teliti  

2. Bisa beragumentasi dengan baik 

3. Merasakan dampak dari kejadian 
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4. Terlibat langsung dengan permasalahan pemanfaatan jalur pejalan 

kaki. 

 

3.5 Metode Anilisis Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang ada. Dan dalam penelitia ini penulis menggunakan teknik 

Kualitatif Deskriptif  data yang dikemukakan  oleh Miles dan Hubernas 

dalam Emzir (2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai 

untuk menganalisis data: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokokmemfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang 

tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Peran 

pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan jalur pedestrian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian Data dalam penelitian kualitatif adalah sengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informan yang didapat dilapangan disajikan kedalam 
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teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai 

dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan 

data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan sesuai keadaan 

yang sebenarnya dilapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumppulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan 

juga observasi terkait dengan permasalahan penelitian yang ada. 

Selanjutnya berdasarkan data tersebut barulah ditarik kesimpulan akhir, 

mengenai Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi 

jalur pejalan kaki. 

 


