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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis  Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif  yaitupenelitian yang 

menggambarkan keadaan subjek dan objek, bagi seseorang, lembaga, masyarakat, 

dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang 

peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan 

dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang 

memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. (Rian Nugroho, 2013). Dalam 

penelitian ini teknik pengambilan data tidak menggunakan angket melainkan 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam pada informan penelitian, 

observasi, dan dokumentasi. (Husaini, 2011 : 79).  

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan pada Juli sampai September, dan penelitian ini 

dilakukan pada Dinas Perhubungan  Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika dan  di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan banyak terdapat kesenjangan 

dalam Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Studi Kasus 

Pemeliharaan Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 
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3.3  Sumber Data  

a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dengan wawancara langsung kepada responden yang terpilih; 

b. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga tidak 

secara langsung, dalam bentuk laporan catatan, dan dokumen melalui 

tempat  peneliti serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-

undang an, dan buku-buku relevan serta literature lainnya. 

 

3.4 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 diteliti  oleh peneliti.  Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber 

informasi yang digali  untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.  

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informan dilakukan  dengan cara purposive sampling.  Seperti yang di 

kemukakan 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. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang 
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mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek 

penelitian. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan 

1. Bapak Muhammad  

Yevizal 

Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana  

2. Bapak Ardi Dwisasti Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Lalu 

Lintas 

3. Bapak  Surya Masyarakat 

4. Ibu Yohana Masyarakat 

5. Bapak  Dirman Masyarakat 

6. Bapak Irwan Masyarakat 

7. Bapak Musriadi Pedagang 

8. Ibu Darti Pedagang 

 Jumlah 8 Orang 

Sumber: Data  Olahan  Penulis  2018 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian serta 

pencatatannya kedalam catatan penelitian; 

2. Wawancara  adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri 

utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (interviewer) dari 

sumber informasi (interview). 

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara menyalin data-data atau arsip-arsip yang tersedia pada 
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interview maupun perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian.Dokumen adalah bahan tulis, film, maupun foto-foto yang 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan 

kepentingan. 

 

3.6 Metode Analisis  

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini 

menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak 

dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu 

penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam 

menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenemologis yang 

mengutamakan pernyataan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. 

 


