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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

kualitatif, dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, Dalam 

Bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moloeng (2004:6), mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi,tindakan dll. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpotivime, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai 

instrument, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. Sugiyono (2010:9) Artinya apa yang 

dilakukan oleh peneliti kualitatif  banyak persamaannya dengan detektif atau 

mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun kelapangan untuk 

mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di polsek tebing tinggi, penulis memilih tempat 

tersebut karena kota Selatpanjang merupakan salah satu kota dari kabupaten 

Kepulauan Meranti, adapun kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten 

termuda di Provinsi Riau. Masyarakat kabupaten Kepulauan meranti masih belum 
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memahami tentang lalulintas dan tidak ada ketegasan dari unitlantas terhadap 

masyarakat tentang ketertiban dalam berkendara, sehingga ketertiban dan 

kesadaran masyarkat kota Selatpanjang masih belum diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  Kecelakaan yang terjadi pada pengendara lalu lintas juga semakin 

meningkat karena kesalahan dari diri sendiri dan kurangnya kesadaran terhadap 

lalu lintas, kecelakaan yang terjadi juga bisa menyebabkan luka ringan, luka parah 

dan bahkan kematian. Peranan unit lantas dalam bidang ketertiban berlalu lintas 

yang akan deberikan kepada masyarakat salah satu tempat yang tepat untuk 

melakukan penelitin. Adapun tempat penelitian ini Kabupaten Kepulauan Meranti 

Kota Selatpanjang. 

Adapun waktu penelitian ini yang penulis lakukan mulai dari 19 Februari 

2017 sampai dengan selesai. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis normative kualitatif, yaitu suatu 

bentuk analisis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi. 

3.4 Sumber Data 

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, 

maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data 

yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sekunder dan 

primer, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut: 
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3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara 

bebas terstruktur,  yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, 

tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan 

kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk 

memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus melenceng dari 

tujuan dilakukannya penelitian, di antaranya: 

a. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara. 

b. Hasil observasi penulis dilapangan. 

c. Dokumentasi/foto-foto mengenai keadaan dilapangan. 

d. Dan sebagainya. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan 

mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literatur, 

dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan relevan dengan 

permasaalahan yaitu kebijakan unit lantas terhadap masyarakat Kota Selatpanjang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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3.5.1 Observasi 

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi dalam Sugiono (2010:145) 

atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan 

dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang 

langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan 

untuk mendapatkan data yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Dalam 

kaitan penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang 

mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan 

data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan 

belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara kepada salah satu anggota satlantas Kota 

Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi , masyarakat setempat, yang penulis 

jadikan sebagai key informan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, dan sebagainya yang bisa membantu 

dalam pembuatan penelitian ini, Suharsimi Arikunto (2010:274). Adapun 

dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai keadaan lalu lintas 

di Kota Selatpanjang. 
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3.6 Informan Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada 

orang-orang yang dipandang tahu tentang strategi polres dalam meningkatkan 

ketertiban berlau lintas masyarakat dengan pertimbangan dalam memilih 

narasumber  sebagai sumber data penelitian nantinya. Adapun cara dalam 

menentukan informan, peneliti menggunakan cara purposive sampling. Hal 

ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Menurut 

Sugiyono (2012:126) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Informan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Kasat Lantas Polres Meranti ( AKP jalinus ) 

2. Bagian Umum ( Aiptu Aguslan ) 

3. Pospol ( Tengku Erik Ghazali ) 

4. Masyarakat Umum  

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah 

dicek keabsahannya selanjutnya diproses melalui langkah-langkah yang bersifat 

umum, yaitu: 

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan 

dicari tema polanya. 
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2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang terkumpul telah 

direduksi, mencari maknanya, pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang 

sering timbul dan kemudian disimpulkan. Dalam menganalisis, penelitian  

3. ini penulis akan menggambarkan secara utuh dan nyata 


