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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian bagi peneliti ialah 

POLRES Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas perhubungan Kabupaten Rokan 

Hulu.Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai. 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskritif kulitatif, menurut  Sugiyono 

(2011:11), penelitian deskruptif kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevenden) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. 

Penelitian ini berusaha menjawab bagaiman Implementasi Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 

Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 

berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Untuk membantu dalam 

menyelesaikan penelitian ini maka Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang 

dilaksanakan dilokasi penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan 

observasi.Data primer tersebut yakni menyangkut tentang impelementasi.  
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh lansung dari laporan dan 

catatan yang ada di POLRES Kabupaten Rokan Hulu. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

melalui: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab kepada Responden 

mengenai permasalahan yang akan diteliti demi kesempurnaan data yang 

diperoleh. Adapun Anggota Kepolisian yang akan diwawancarai adalah Kasat 

Lantas Polres Kabupaten Rokan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Rokan Hulu. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara lansung untuk melihat 

keadaan dan permasalahan secara nyata, supaya mendapatkan data dan 

informasi yang akurat.Jenis data dan kawasan yang diobservasi oleh Peneliti 

adalah pengamatan lansung ke Kantor Sat Lantas Polres Kabupaten Rokan 

Hulu dan di jalan raya Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini  
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berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kegiatan implementasi 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalanyang telah di selenggarakan. Hasil penelitian dari observasi dan 

wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-

foto. 

 
3.4. Informan Penelitian  

Informan penelitian terdari dari Key Informan dan Informan pendukung, 

selanjutnya yang menjadi key informan yakni Kasat Lantas Polres Kabupaten 

Rokan Hulu dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan 

informan pendukung yang terdiri dari anggota Sat Lantas Polres Kabupaten 

Rokan Hulu dan Korban Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.dapat 

dilihat pada tabel 4 dibawah ini :  

Tabel 3.1 :Daftar Informan Penelitian  

No Jabatan Status Jumlah 
1 Wakasatlantas Polresta Key Informan 1 orang 
2 Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Rokan Hulu 
Key Informan 1 orang 

3 Anggota Sat Lantas Polresta
Kabupaten Rokan Hulu 

Informan Pendukung 2 orang 

4 Pengguna jalan raya di Kabupaten 
Rokan Hulu 

Informan Pendukung 3 orang 

5 Korban kecelakaan  Informan pendukung  2 orang  

 
3.5. Metode Analisis Data  

Dikemukakan oleh Miles and Huberman, 1984 di dalam buku Sugiyono 

(2014: 246-253).Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan pada saat wawancara, peneliti  
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sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban 

yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana data dianggap 

kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh.Aktifitas dalam data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, 

berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverivikasi. 

Tahap selanjutnya adalah penyajian data.Penyajian data merupakan salah 

satu alur penting dalam kegiatan analisis. Setelah tahap penyajian data, penulis 

melakukan penafsiran data untuk mengungkapkan bagaimana implementasi 

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam 

mengurangi tingkat kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu.  
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Kegiatan analisis lainnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi.Dari permulaan pengumpulan data, seorang analisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dari 

proposisi.Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi  selama 

penelitian berlangsung. Demikianlah tiga hal utama dalam analisis, sebagai 

sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut 

“analisis”. 

 

 

 

 

 

 

 


