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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis menetapkan waktu penelitian selama 2 bulan yaitu dimulai bulan

Desember 2013 – Januari 2014. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat

penelitian pada. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Terminal Tidak Resmi di

Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu dan menyelesaikan penelitian ini maka penulis

menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2004:9 ) data primer merupakan data yang

didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan

seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2004:9) data sekunder merupakan data

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak

pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari

laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya maka yang menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Terminal Tidak

Resmi Garuda Sakti Pekanbaru yaitu 70 orang  Anggota pengawas dari Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru maka jumlah keseluruhan adalah 70 orang petugas

yang telah berjadwal patrolinya dalam mengurangi Terminal Tidak Resmi. Dalam

penelitian peneliti juga menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait

dengan penelitian seperti Pedagang dan PO maupun Masyarakat pengguna

Terminal pada Terminal Tidak Resmi di Garuda sakti Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan. Dalam hal ini mereka disebut dengan Informan.

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu

populasi dan bukan populasi itu sendiri. Dari populasi tersebut diambil seluruhnya

untuk ditetapkan sebagai sampel dengan pendekatan sensus (Sugiyono,2008:122).

Penulis menggunakan sample jenuh (Nanang Martono, 2010 : 70)

merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai

sample, teknik ini disebut juga metode sensus . Apabila besarnya populasi kurang

dari 100 untuk mendapatkan data yang refresentif maka seluruh populasi

hendaknya di jadikan sample pada penelitian ini. Dan tujuan mengambil sample

ialah memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan sebanyak
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mengamati sebagian saja dari populasi. Jadi dalam artian ini bahwa yang populasi

yang ada dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Tabel .III.1 POPULASI DAN SAMPEL

NO SUMBER DATA POPULASI SAMPEL
1 Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru
70 70

Jumlah 70 70

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan

adalah :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan

lansung kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti .

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk membantu hasil jawaban angket dan

penyebaran angket ,karena tidak menutup kemungkinan hasil jawaban

angket kurang memuaskan . Yang diwawancara adalah orang – orang yang

memiliki posisi penting pada objek yang diteliti.

c. Angket (kuesioner)

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai bagaimana

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada

Terminal Tidak Resmi Di Kelurahaan Tuah Karya Kecamatan Tampan

Pekanbaru. Dalam pertanyaan kuesioner, penulis mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator dalam penelitian ini.
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3.5 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui tentang Pengawasan Dinas Perhubungan di Terminal

Tidak Resmi Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru, penulis

menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang 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.


