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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar yaitu di Unit Pelaksana 

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif 

Kualitatif.  

Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas 

berbagai kondisi, situasi dari bebagai data yang dikumpulkan berupa hasil 

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 

lapangan. I Made Wirartha (2006:155) 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan 

dan data yang diperlukan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan peneliti 

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau 

diperoleh melalu kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, yaitu dari informan yang menjadi objek penelitian. 

2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelitian 

sebelumnya, buku-buku dan keterangan lainnya yang penulis peroleh dari 
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Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan sebagainya untuk menunjang 

kelengkapan data – data dalam penelitian ini.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Arikunto (2013 : 145) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju 

untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 

yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis 

organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Penetapan ini didasarkan pada 

tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan sebagai pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor. 

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informant dilakukan dengan dua cara yaitu Purposive Sampling dan 

Incidental Samplig. Alasan penulis menggunakan dua teknik tersebut karena 

sumber informant dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu Petugas Dinas 

Perhubungan dan masyarakat yang melaksanakan pengujian berkala kendaraan 

bermotor. 
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Untuk penentuan informant dari pihak petugas dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:85) bahwa, 

Teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan 

peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

Tabel 3.1 

Key Informan 

 

No. 
Jabatan 

Jumlah 

1 Kepala Unit Pelaksan Tenis Pengujian Kendaraan 

BermotorDinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

1 

2 Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan 

Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

1 

3 
Petugas Penguji Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar 

3 

4 

Pegawai Administrasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar 

4 

5 Masyarakat  - 

Sumber: Data diolah oleh penulis 2018 

Untuk masyarakat pengambilan sampel digunakan teknik Incidental 

Sampling. Menurut Sugiyono (2016) Incidental Sampling adalah Teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok dengan sumber data. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 



 35 

a. Observasi 

Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 

melakukan pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung kelokasi 

penelitian 

      b. Wawancara 

Wawancara dan interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti 

dengan cara menyakan langsung kepada piha terkait untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun 

menggunakan alat pencatat; 

       c. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen 

yang terbentuk tulisan misalnya catatan hariaan, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentu karya seni misalnya 

gambar, patung, film, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2011 : 329-330). 

 

 


