
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang menurut (Sukmadinata, 2011) 

adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yanga ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian 

ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, 

tetapi menggambarkan suatu apa adanya. Dari penelitian deskriptif ini, penulis 

mengambil teknik survey, yaitu salah satu pendekatan penelitian yang pada 

umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak.   

Adapun alasan penulis memilih jenis penelitian deskriptif  yaitu ingin 

mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung tanpa adanya 

manipulasi dan untuk memahami karakteristik atau apa yang sedang terjadi dari 

tempat yang hendak diteliti dilokasi penelitian yaitu Jalan Provinsi Wilayah 

Pekanbaru dan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan di Jalan 

SM. Amin kota Pekanbaru. 

 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil 

lokasi pada Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang terletak di jalan SM. 

Amin Pekanbaru dan Jalan Provinsi Wilayah Pekanbaru. Dan dalam melakukan 

penelitian ini mengambil waktu selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan 

Desember 2016 sampai bulan Maret 2017.  
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Adapun alasan penulis memilih kedua lokasi penelitian ini adalah ingin 

mengetahui bagaimana peran dan faktor penghambat Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan Provinsi Wilayah Pekanbaru, 

dan juga karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang 

bersangkutan, data dan lokasi mudah diperoleh dan lokasinya mudah dijangkau.  

  

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Sugiono (2011: 14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentu kata, kalimat, skema, 

atau gambar. 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap. 

3.3.2. Sumber Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang saya 

gunakan, yaitu data primer dan sekunder.   

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak 

terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran 

yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Ketua Sub Bagian 

Bidang Pemeliharaan dan Wakil Rektor UIR sebagai akademisi. Hasil 

dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti. 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendukung analisis 

masalah yang diteliti, yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta relevan, karya tulis para ahli, dan lain-lain 

untuk melengkapi data primer, yaitu antara lain :  

a. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang pemeliharaan. 

b.  Jumlah Pegawai Bidang Pemeliharaan. 

c. Struktur Bdang Pemeliharaan. 

d. Serta data lain yang mendukung penelitian.   

 

1.4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek 

yang akan di teliti baik berupa benda, manusia dan aktivitasnya atau 

peristiwa yang terjadi. (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Berdasarkan pengertian di atas maka pupulasi dalam penelitian ini 

adalah Pegawai yang berada di Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang 

Pemeliharaan  yang berjumlah 84 orang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi pada Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan adalah 84 orang, maka peneliti 
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menjadikan seluruh populasi menjadi sampel penelitian dengan 

menggunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2001:61) sampling  

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Spesifikasi dari populasi dan sampel bisa kita 

lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

No Pegawai Jumlah 

1 Laki-laki 44 

2 Perempuan 40 

 Jumlah Populasi dan Sampel 84 

Sumber: Dinas Bina Marga Bidang Pemeliharaan 2016 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam dan 

terbuka yang dilakukan oleh pewawancara dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Agar wawancara 

berjalan dengan lancar dan terarah, sebaiknya pewawancara memegang 

catatan kecil sebagai panduan wawancara (interview guide). Teknik ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang peran Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan Jalan Provinsi di 

wilayah kota Pekanbaru.  

Tabel. 3.2 Key Informan Penelitian 

No Key Informan Jabatan 

1 Iskandar Ketua Sub Bagian Bidang 

Pemeliharaan  

2 Dr. Sugeng Wiyono, MMT Wakil Rektor UIR (akademisi) 
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2. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden mengenai Analisis Peran dan Faktor Penghambat Dinas Bina 

Marga Provinsi Riau Bidang pemeliharaan dalam perawatan jalan 

provinsi di wilayah kota Pekanbaru, dimana kuesioner (angket) dalam 

penelitian ini adalah melibatkan Ketua Sub Bagian Bidang Pemeliharaan 

dan Pegawai-pegawai di Bidang Pemeliharaan yang berjumlah 84 orang.  

3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. 

Pengamatan dilakukan di Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang 

Pemeliharaan dan jalan provinsi yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. 

4. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan lain-lain. 

Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup. 

Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, lain-lain. Data yang bersifat dokumen ini 

terutama lebih difokuskan pada masalah penelitian, di antaranya 

mengenai sejarah kelembagaan, daerah penyebaran, kewilayahan, 

kependudukan, agama dan hal-hal lain yang berkait dengan objek. 
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3.6. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara nyata mengenai analisis peran dan faktor penghambat Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawtaan jalan provinsi di wilayah 

Kota Pekanbaru. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat 

negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutmya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

  F 

 P = x  100% 

      N 

  

Keterangan: 

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
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100% = Bilangan tetap 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis peran dan 

faktor penghambat Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam 

perawtan jalan provinsi di wilayah Kota Pekanbaru, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden menggunakan pengukuran dengan melihat 

(mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


