
BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

1. Penelitian Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk 

deskriptif. Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi ( 

2010:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga 

bisa bersifat komperatif  dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak 

membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik 

dan klinis.penelitian survey biasanya termasuk dalam penelitian ini. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis 

dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. 

 

3.2 Sumber Data  

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber 

data, yaitu Data Primer dan Data Skunder, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu  melalui berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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2. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Mengenai data yang akan 

di peroleh  oleh peneliti yaitu : 

a. Data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  

b. Berita dari media  

c. Situs website/Google.com) 

d. Buku-buku  

e. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  

 

3.3 Infoman Penelitian  

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena informasi yang akan 

digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi penelitian. Data 

primer yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari wawancara mendalam 

yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dan insedintal sampling, teknik purposive sampling adalah teknik 

penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu, adapun informan 

dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mengetahui informasi tentang 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 Kemudian insedintal sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang ditemukan pada 
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waktu menentukan sampel cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data 

dalam hal ini dikarenakan pengguna jembatan penyeberangan orang (JPO) 

sangat banyak maka peneliti menggunakan teknik insedintal sampling dan 

menentukan informan berdasarkan kebetulan dan sesuai dengan kriteria dalam 

penelitian ini dalam upaya untuk memperdalam dan mengetahui informasi 

mengenai masalah dalam penelitian ini. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru 

b. Kepala Bidang Keselamatan Teknis Sarana Dan Prasarana  

c. Kepala Seksi Prasarana Fasilitas Dan Lalu Lintas  

d. Masyarakat  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Observasi  

Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi ( 

2010:70) Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Peneliti melakukan observasi di lapangan langsung agar mengetahui 

kondisi di lapangan dan mendapat gambaran tentang tempat penelitian 

yang akan di lakukan. 
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b. Wawancara  

Menurut Drs. Cholid Narbuk dan Drs. H. Abu Achmadi ( 2010: 83) 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Dalam wawancara ini di lakukan oleh dua orang yaitu 

pewawancara sebagai penanya dan yang di wawancarai memberikan 

keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang di ajukan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara dan dokumentasi foto. 

 

3.5 Teknik Analisa  

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh maka penulis 

menggunakan analisa data deskriptif yang bersifat kualitatif yang lebih 

mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan melalui keterangan 

yang telah diperoleh, menjelaskan dari hasil observasi,wawancara, dan 

dokumentasi dijelaskan dengan kata-kata berlandaskan teori yang di miliki 

memberi keterangan yang mendukung untuk menjawab masalah. 

 


