BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika (Dishubkominfo)

Kota Pekanbaru, yang beralamatkan di jalan

SutomonPekanbaru.Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan
Oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.2

Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang

nantinya hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran keadaan
berdasarkan kenyataan dilapangan.

3.3

Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari peneliti secara empiris untuk menjawab masalah
pokok yang dikaji dalam penelitian ini.
3.3.2 Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan
melakukan wawancara dan pengumpulan data atas pertanyaan –
pertanyaan yang disampaikan.
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b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung di dapat dari laporan dan data –
data yang terdapat di Kantor Dinas Perhubungan, serta buku–buku, dan
media masa yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4

Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek
yang mempunyai kualitas dan berkarakteristik tertentu yang diterapkan untuk
keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah
penelitian dan dipelajari dan ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2013: 90).
Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai Dinas Perhubungan Komuniukasi dan Informatika Kota
Pekanbaru yang berjumlah 119 orang.
3.3.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2009: 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka dalam penelitian ini
peneliti menggunakan tekhnik purposive sampling yaitu dimana tekhnik
penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunujuk langsung
kepada orang yang dianggap dapat mewakili karateristik-karateristik populasi
seperti:
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Tabel 3.1 Key Informant dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
Kota Pekanbaru
No
Keterangan
Populasi Sampel
1
2

Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Jalan
3
Kepala Sub Bagian Penyususnan Program
4
Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas lalu lintas
5
Staf Seksi Prasarana dan Fasilitas lalu lintas jalan
6
Petugas Tekhnisi dilapangan
Jumlah
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2016

1

1

1

1

1
1
1
1
6

1
1
1
6

Maka diambil sampel sebanyak enam orang yang dianggap dapat mewakili
karateristik populasi yang mana mereka mengetahui bagaimana pengawasan
penyelenggaraan terhadap traffic light, serta masyarakat sebagai informan yang
menggunakan traffic light.
3.5

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:
1. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan langsung/
tinjauan dilokasi penelitian terhadap objek yang akan diteliti.
2. Interview (wawancara) yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara
langsung kepada responden yeng telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh
peneliti.
3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbetuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan
merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.
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3.6 Analisa Data
Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis
menggunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha
memberikan gambaran terperinci berdasarkan apa yang terjadi dilapangan
danhasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan
menguraikan serta mengaitkan dengan teori yang memberikan keterangan yang
mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan
inteperensi terhadap hasil yang relaven dan diambil kesimpulan serta saran.

