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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian tentang menganalisis faktor – faktor  

penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintaspada kendaraan bermotor di Kota 

Pekanbaru dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan sejak awal Januari sampai dengan Mei. 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiono : 2011 : 

11) 

Penelitian ini berusaha menjawab apa saja faktor – faktor penyebab 

terjadinya pelanggaran lalu lintaspada kendaraan bermotor berdasarkan kenyataan 

yang ditemui dilapangan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiono (2013:90) Populasi adalah wilyah generelasi yang terdiri 

atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil populasi 11.989 pengendara 

sepeda motor di Kota Pekanbaru yang melanggar peraturan lalu lintas saat 

berkendara sepeda motor. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:71) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut. 

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Mengingat waktu dan biaya 

yang cukup besar dalam mengambil data penulis dapat menentukan  

jumlah sampeldengan menggunakan Teori Slovin (Dalam Umar, 2004:146) 

  
 

     
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Besar populasi (11.989) 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase 

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahanpenarikan sampel) 

sebesar 10% 
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 =  99,17 

 = 100 

Jadi, jumlah sampel yang diambil sebagai sampel sebanyak 100 orang 

pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru. 

Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Accidental 

Sampling.Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan di temui itu 

cocok sebagai sumber data. Yang mana apabila penulis bertemu dengan 

pengendara sepeda motor maka pengendara tersebut dijadikan responden. 

3.4 Sumber Data 

Data yang peneliti dapatkan adalah data dari berbagai sumber seperti : 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara lansung dari keterangan 

responden baik melalui quesioner maupun wawancara.Data primer 

tersebut yakni menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan 

pengendara sepeda motor. 
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2. Data sekunder 

Yaitu data yang telah jadi dan diperoleh dari instansi-instansi yang 

terkait dalam penelitian, luas wilayah, dan lain sebagainya. Yaitu data 

yang diambil secara tidak lansung dari sumbernya, berupa catatan-catatan 

dan laporan-laporan tentang : 

1) Struktur Organisasi Kantor Satlantas Kota Pekanbaru 

2) Fungsi dan tugas Satlantas Kota Pekanbaru 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Adalah melakukan pengamatan lansung ke objek yang akan diteliti untuk 

mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. 

Jenis data dan kawasan yang diobservasi oleh peneliti adalah pengamatan lansung 

kantor Sat Lantas Resort Pekanbaru dan para pengendara sepeda motor di Kota 

Pekanbaru 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 

informasi lansung dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
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Tabel 3.1 Key Informen Peneliti 

No Nama Jabatan 

1. Kompol Budi Setiawan, SIK. MIK Kasat Lantas 

2. Iptu Desmon Kanit Laka 

3. Aiptu Jumario Kaur Mintu 

4. Aiptu Pulkani Indra Kasubnit II 

 

c. Questioner  

Yaitu penulis memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan 

jawaban atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian guna untuk 

lebih mengetahuifaktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.Yang 

menjadi responden dalam quesioner ini adalah 100 orang pengendara sepeda 

motor di Kota Pekanbaru. Cara pengumpulan data dengan angket akan peneliti 

lakukan dengan cara pergi ke kantor pengadilan dimana warga Pekanbaru sedang 

menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas. 

d. Dokumentasi  

Yaitu ditujukan untuk memperoleh data lansung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-

foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.Jenis dokumentasi 

akanpeneliti kumpulkan adalah dengan mengambil foto orang yang ditilang atas 

pelanggaran lalu lintas. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, maka penulis 

menggunakan metode deskriptif yaitu datayang terkumpul dianalisa dengan 

menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil 

yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran, misalnya : 

1. Tinggi jika nilai yang diperoleh berkisar 76% sampai 100% 

2. Sedang jika nilai yang diperoleh berkisar 50% sampai 75% 

3. Rendah jika nilai yang diperoleh kurang dari 50% 

Data yang diperoleh dari angket akan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  
 

 
        

  Keterangan : P = Persentase 

    F = Frekuensi 

    N = Jumlah responden 

 


