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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih 

Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena sebagai Ibu kota Provinsi 

Riau, Kota Pekanbaru merupakan pusat kegiatan masyarakat dan daerah yang 

mengalami perkembangan yang pesat.yang dimana sangatlah dibutuhkan 

transportasi untuk kegiatan yang dilakukan setiap harinya, sehingga 

masyarakat dapat menggunakan alat transportasi yang nyaman dan aman di 

kota pekanbaru. Penentuan Lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan 

bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam 

proses pelaksanaan pengawasan tentang kendaraan angkutan kota yang laik 

jalan yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian adalah 

bulan Oktober  2016 sampai selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam 

menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. 

Kualitatif adalah data berupa kata-kata atau gambaran yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan 
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kota (Studi Kasus oplet di Pekanbaru), dan tipe penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menunturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi dapat menyajikan 

data, menganalisis data, dan menginterprestasi data (Cholid Narbuko, 

2009:44). Kemudian untuk memperoleh data-data yang relevan dan lengkap 

maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut ; 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan cara 

wawancara, kuinsioner, maupun observasi. Adapun data yang akan 

dikumpulkan adalah mengenai pelaksanaan pengawasan kendaraan laik 

jalan angkutan kota (Studi kasus Oplet di Pekanbaru), yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bagian 

seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas yaitu adalah LLAJ dan 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 

2. Data Sekunder 

Data pendukung yang penulis peroleh dari instansi di Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang berhubungan atau yang 

berkaitan dengan penelitian,Data tersebut berfungsi untuk mempermudah 

penelitian, yang mana diperoleh dari buku-buku penunjang, dokumen, 

hasil-hasil penelitian atau informasi di Dinas terkait,yaitu seperti berikut ; 

1. Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan 
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2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan 

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang 

Ambang Batas laik jalan kendaraan bermotor 

4. Jumlah angkutan kota dan jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan 

kota di Kota Pekanbaru. 

3.3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90) mengemukakan Populasi adalah wilayah 

generealisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat mengambil keputusan 

bahwa Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang menjadi Key Informen 

yaitu aparatur yang melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik 

Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru yang berjumlah 5 orang dan Pemilik /atau pengemudi 

Angkutan Oplet sebanyak 631 orang. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiono (2013:91) mengemukakan sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Apabila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 
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yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. Dalam 

penetian ini untuk menarik sampel dengan menggunakan rumus slovin 

Menurut Etta Mamang Sangadji (2010:189). 

Melihat populasi yang terlalu banyak, dimana yang menjadi 

responden dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru sebagai key informant, yaitu disini adalah sebagai pedoman atau 

pelengkap dari data yang berasal dari bidang seksi pengawasan dan 

pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh LLAJ dan Bidang UPTD yang 

dilakukan oleh PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor), sedangkan pemilik 

/atau pengemudi angkutan oplet pengambilan sampelnya mengunakan Rumus 

Slovin. Untuk memudahkan dalam penelitian dalam pencarian data dan 

nformasi serta untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel dalam 

penelitian ini maka dapat dilihat di bawah ini yaitu ; 

Tabel 3.1  Jumlah Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Populasi 
Sampel 

(n) 
Presentase 

1. 
Pegawai Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika 
5 5 100% 

2. 
Pemilik /atau pengemudi angkutan 

oplet 
631 86 100 % 

Jumlah 636 91 100 % 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2016 
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Tabel 3.2  Daftar Key Informen Penelitian  

No Nama Jabatan Sampel (n) 

1. Max Robert 
Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu Lintas Jalan 
1 

2. Rafles 
PPNS Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu Lintas Jalan 
1 

3. Antony Pengawas Mobile/ KTL 1 

4. H. Refdi 
Kepala UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor 
1 

5. Zulfahmi ST 
Kepala Sub Bagian TU 

Pengujian Kendaraan Bermotor 
1 

Jumlah 5 

   Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2016 

 Adapun populasi dan sampel yang menjadi responden dari Pegawai 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang 

menjadi Key Informen berjumlah 5 orang sedangkan untuk pemilik /atau 

pengemudi angkutan oplet yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 

sebagai berikut ;  

  
 

        
 

  
   

            
 

  
   

            
 

  
   

      
 

  
   

    
 

n= 86.32 

n= 86 
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Jadi sampelnya adalah berjumlah sebanyak  

Keterangan : n = Jumlah sampel  

N = Jumlah Populasi  

e = error 10%  (persen kelonggaran ketidak telitian karena 

kesalahan pengambilan sampel). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data, 

yang memiliki instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum 

tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrument 

tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data 

(Sugiyono.2013:157-166). Untuk menunjang hasil penelitian ,maka penulis 

melakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut ; 

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses 

wawancara langsung terhadap responden penelitian tentang permasalahan 

yang sedang diteliti. 

2. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya dengan melakukan 

pengamatan langsung, dengan cara pencairian dan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan secara langsung. 
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3. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernayataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa surat-surat 

keputusan, arsip, dkumen serta foto-foto dan kegiatan lokasi penelitian 

yang diambil pada saat dilapangan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa, peneliti akan mendeskriptsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan 

Laik Jalan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di Pekanbaru). 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert (Sugiono, 2013:107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai bjek ukur untuk menyusun 

item-item istrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif 

sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian 

data dengan mengklasifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri 
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dengan penarikan kesimpulan. Penyaian data dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut; 

               
 

 
         

 Keterangan : 

 F = Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

  N = Number Of Cases (Jumlah Frekuensi/banyaknya Individu) 

 P = Angka Pesentase 

 100% = Bilangan Tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Pelaksanaan 

Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet di Pekanbaru), 

keseluruhan sub variable yang telah diajuka kepada responden menggunakan 

teknik pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. 

Interprestasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel dibawah ini ; 

Tabel 3.3   Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Variabel Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1. 1,0   – 2,33 Rendah 

2. 2,34 – 3,66 Sedang  

3. 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 


