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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Riau, Lokasi penelitian adalah 

dinas perhubungan Kota Pekanbaru yang berada di jalan Dr. Sutomo, No.88. 

Waktu penelitian 12 Januari 2017 sampai selesai, dalam upaya mengumpulkan 

data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperjelas penelitian ini. 

Alasan saya memilih lokasi penelitian ini adalah karena berdasarkan 

pengamatan saya segala hal tentang fungsi pengawasan berada pada di Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. 

 

3.2 Tipe Penelitian 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk 

deskriptif. Menurut Drs. Cholid Narboko dan Drs. H. Abu Achmadi 

(2013:44) 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. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber 

data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber 

data3pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu melalui 

berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau 

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

di peroleh peneliti yaitu : 

a. 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 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2013:199). Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah 
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Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.Selanjutnya 

Populasi dari Perusahaan Taksi   Kota Pekanbaru.Selanjutnya dari Kabid 

Pengawasan dan Pengendalian Lantas dan Tokoh Pengamat Kota 

Pekanbaru.Dan selanjutnya populasi dari supir taksi berjumlah 911 unit, 

yang kemudian dijadikan sampel. 

Tabel 3.1 

Populasi Jumlah Armada Angkutan 

Taksi Kota Pekanbaru 

 

Sub Populasi Jumlah Angkutan 

Taksi 

Sampel 

Puskopau 252 25 

Kopsi Taksi 159 25 

Riau Indah Transport 200 25 

Blue Bird 300 25 

Jumlah 911 100 

Sumber: Dishub dan Kominfo Kota Pekanbaru Tahun 2016 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono,2013:120). Dalam penelitian ini yang menjadi 

sampel yang berasal dari dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah 

Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas 

Jalan berjumlah 2 Orang.Selanjutnya Populasi dari Perusahaan Taksi   

Kota Pekanbaru berjumlah 4 Orang.Selanjutnya dari Kabid Pengawasan 

dan Pengendalian Lantas berjumlah 1 Orang dan Tokoh Pengamat Kota 

Pekanbaru berjumlah 2 Orang.Dan selanjutnya populasi dari supir taksi 

berjumlah 911 unit taksi di Kota Pekanbaru, yang kemudian dijadikan 
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sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dari supir taksi tersebut penulis 

menggunakan rumus Slovin (dalam Husein Umar, 2003:102) yaitu: 
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 = 99,89 

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 99,89 orang dan digenapkan menjadi 100 orang dari 

911 unit taksi di Kota Pekanbaru. 

 

3.5 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. Achmadi ( 2013:70) 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti 

melakukan observasi dilapangan langsung agar mengetahui kondisi di 

lapangan dan mendapat gambaran tentang tempat penelitian yang akan di 

lakukan. 
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b. Kuisioner 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar 

pertanyaan untuk diisi oleh responden, beberapa daftar pertanyaan tertulis 

dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap tahu 

tentang objek penelitian peneliti. 

c. Wawancara 

 Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Achmadi ( 2013:83) 

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. 

Tabel 3.2 

Key Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu Lintas Jalan 

1 Orang 

2. Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu Lintas Jalan 

1 Orang 

3. Perusahaan Taksi Kota Pekanbaru 4 Orang 

4. Kasat Lantas 1 Orang 

Jumlah 7 Orang 

 

d. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan sebagai bahan bukti dari hasil wawancara dan dokumentasi foto. 
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3.6 Teknik Analisa  

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai Analisis Fungsi Pengawasan Dinas 

Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Armada Taksi. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 

likert Sugiono (2010: 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 objek ukur untuk menyusun 

item-item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

positif sampai dengan sangat negative. 

Berdasarkan metode penelitian yang dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian 

data dengan mengklasifikasiannya, kemudian proses analisa serta diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan. Penyajian dalam bentuk tabel dan uraian rumus 

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

             
 

 
x100% 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya  

N = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100% = Bilangan tetap 
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Fungsi 

Pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap 

Pelanggaran Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Armada Taksi, 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden diukur 

menggunakan teknik pengukuran menurut pendapat Sugiono (2013:11) 

sebagai berikut: 

P=
 

 
X 100 

Keterangan: 

P=  Persentase 

F= Frekuensi 

N= Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Fungsi 

Pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap 

Pelanggaran Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Armada Taksi 

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden diukur 

menggunakan teknik pengukuran menurut Arikunto (dalam Rahmad 

Kaulada,2012 : 69), sebagai berikut: 

1. 76% - 100% tergolong Baik/Maksimal 

2. 56% - 75% tergolong Cukup Baik 

3. 40% - 55% Tergolong Kurang Baik/Tidak Maksimal 

4. 40% - ke bawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal 
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan diatas maka 

hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang 

Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Armada 

Taksi. 

 


