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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Kuantan Singingi pada bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di

lapangan yaitu : Pegawai Dinas Perhubungan dan Masyarakat

pengguna pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai objek

penelitian.

b. Data Sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan,

antara lain: Undang-undang, Peraturan daerah dan lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, seperti hasil karya ilmiah para sarjana,

hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang menggunakan wawancara dengan subjek

penelitian.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di

lokasi penelitian.
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3.4 Populasi Sampel

Menurut Sugiyono (2011:90-91) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannnya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Unsur Pegawai Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

No Keterangan Jumlah

1 Kepala Bidang Lalu Lintas 1 orang

2 Kasi Sarana dan Prasarana 1 orang

3 Bendahara Penerima 1 orang

Jumlah 3 orang

Tabel 3.2 Unsur masyarakat

No Keterangan Jumlah

1 Pengguna Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 32 orang

Jumlah 32 orang

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel terhadap

masyarakat pengguna pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu teknik Sampling
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Insidental. Menurut Sugiyono (2010:68) Sampling Insidental adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data,

sedangkan penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan teknik Snowball

Sampling dimana pencarian data dari satu sampel kepada sampel yang lain akan

dihentikan ketika masalah penelitian telah terjawab.

3.5 Metode Analisis

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data

sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan

deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan

sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.


