
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan tepatnya Pada Bulan Maret 2017 dan  Penelitian 

ini dilaksanakan di Terminal Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan 

Hilir. 

 

32. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat survey deskriptif dimana 

setelah data terkumpul maka akan diklasifikasi dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek baik seseorang, masyarakat dan lainnya 

sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ditambah 

dengan teknik observasi dilapangan. Teknik ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan tambahan data primer penelitian. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi    

Polulasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan jadi banyaknya 

ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.(sugiyono, 

2010:90-91). 
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2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.jika jumlah sampel sama dengan populasi, maka penelitian itu di 

sebut sensus. Tetapi, sering kali terjadi jumlah sampel yang diambil lebih 

sedikit daripada jumlah populasinya. (sugiyono, 2010:90-91). Untuk lebih 

jelasnya bisa kita lihat pada tabel III.1 

 

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian di Terminal SekapurSirih 

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. 

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

Kepala Dinas Perhubungan Kab.Rokan 

Hilir 

Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Rokan 

Hilir 

Kepala Terminal Sekapur Sirih 

Kasi Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Perusahaan Otobus 

Perwakilan Masyarakat yang 

Menggunakan Angkutan penumpang 

Bagansiapiapi Kab.Rokan Hilir 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

2 

7 Jumlah 9 9 

Sember: Olahan Peneliti, 2017 
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 Disamping peneliti juga melibatkan masyarakat sebagai informan dalam 

penelitian ini. Informasi yang peneliti dapat dari masyarakat adalah untuk 

memperdalam informasi yang peneliti peroleh langsung dari sampel. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data primer  

Adalah data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan 

dilokasi penelitian (lapangan) melalui Observasi, wawancara (membuat 

daftar pertanyaan untuk di wawancara) mengenai peranan dinas 

perhubungan dalam mengelola terminal sekapur sirih di bagansiapi-api 

Kabupaten Rokan Hilir dan Dokumentasi.  

b. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden 

melainkan dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil penelitian 

lainnya yang berkenaan dengan penelitian yaitu Data tentang keadaan 

lokasi penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di sebutkan di atas, maka data 

yang diperlukan adalah sebagai berikut : 
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a. Observasi (pengamatan langsung) 

Merupakan pengamatan langsung dan pencatatan tentang gejala-gejala 

yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara observasi langsung dan sebagai peneliti yang menempatkan diri 

sebagai pengamat sehingga interaksi peneliti sengan subjek penelitian 

bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja 

yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan 

gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. 

b. Interview (wawancara) 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Wawancara adalah percakapan denngan maksud tertentu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan 

dan diwaancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, arsib, agenda dan sebagainya. 

 

3.6 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode kulitatif, yaitu metode yang 

dinyatakan dalam bentuk kata. Kalimat, dan gambar. Dengan metode kualitatif ini 

diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengelolaan 

Terminal Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir, dan apa yang 

menjadi penyebab tidak efektifnya penggunaan terhadap Terminal. 
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