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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah pada dasarnya menggunakan 

penelitian survey deskriptif, karena bermaksud memberikan penggambaran secara 

jelas, mendalam dan terperinci tentang keadaan obyek penelitian dengan cara 

mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi, sehingga diperoleh 

perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. 

Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka 

dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif, 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relatif. Adapun penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data angka-angka serta 

selanjutnya dianalisa lebih lanjut secara deskriptif (sugiyono,2010;7). 

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara 

wawancara, angket(kuisioner) dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan 

informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan 

menjelaskan mengenai Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Pengelolaan 

Terminal Gerbang sari Rengat (Studi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas 

Perhubungan komunikasi dan Informatika) Di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Penelitian survey ini merupakan salah satu metode penelitian sosial yang 

luas penggunaanya. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono. 2006;7) mengemukakan 
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bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. 

Data yang diperoleh lalu dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan 

menjelaskan hsail dari pelaksanaan program pengelolaan terminal gerbangsari 

Rengat di kabupaten indragiri hulu. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu dilakukan pada Dinas Perhubungan  Kabupaten 

Indragiri Hulu untuk melihat pengelolaan Dinas Perhubungan atau memantau 

keaktifan terminal gerbang sari rengat di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun 

pemilihan lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat pengelolaan terminal 

gerbang dari ini belum terlaksana dengan baik dengan alasan sebagai berikut : 

  Banyaknya mobil angkutan umum yang menaikan penumpang di loket 

atau di jalan, tidak menurunkan penumpang atau barang di terminal melainkan 

hanya di loket dan ditepi jalan.  

  Setiap hari Terminal sepi dari aktifitas angkutan umum.tidak ada satupun 

angkutan umum yang masuk ke terminal untuk melakukan bongkar muat barang 

atau  penumpang .Terlihat jelas Kurangnya perhatian dan keseriusan pemerintah 

dalam pengelolaan terminal. yang terlihat adalah pemerintah hanya memfokuskan 

dibidang pendapatan. 

  Yang tak kalah penting adalah pemanfaatan dan pengelolaan terminal 

gerbang sari rengat menurut penulis kurang efektif dan tidak ada keseriusan 
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pemerintah daerah untuk mengelola terminal ini yang sesuai dengan peraturan 

daerah kabupaten indragiri hulu Nomor 10 tahun 2000. 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan 

diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono 

(2006;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Sugiyono (2006; 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari 

sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau 

mewakili. Jadi populasi adalah kumpulan oleh atau elemen yang terdapat dalam 

suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, 

sedangkan sampel adalah orang di ambil atau dijadikan sumber penelitian untuk 

memperoleh keterangan mengenai objek penelitian Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini: 
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Tabel III.I : Daftar Populasi Dan Sampel Penelitian 

 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Dinas  1 1 100% 

2 Kepala Bidang perhubungan 

darat 

1 1 100% 

3 Kepala terminal gerbang sari 

rengat 

1 1 100% 

4 Pegawai Dinas bidang 

perhubungan darat 

13 13 100% 

5 perusahaan Bus (PO) 14 14 100% 

 Jumlah 30 30 100% 

    Sumber : Data Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi kabupaten 

indragiri hulu 2016. 

D. Tehnik Penarikan Sampel  

Sampel dalam penelitian di Dinas Perhubuhngan Kabupaten Indragiri 

Hulu penulis menetapkan dengan menggunakan Teknik Sensus yaitu penarikan 

seluruh populasi yang ada untuk dijadikan sampel, Hal ini dikarenakan jumlah 

populasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu tidak begitu besar 

relative kecil sehingga mudah dijangkau, maka peneliti menjadikan seluruh 

anggota populasi sebagai sampel. 

E. Jenis Sumber Data  

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

 Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari pejabat 

struktural,  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari 

instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip literatur 

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti Susunan organisasi, 

Data Kepegawaian, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan kabupaten 

Indragiri Hulu. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan 

peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak 

langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Teknik observasi 

Yaitu teknik pengumpalan data dengan pengamatan langsung dilokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap semua objek kegiatan 

dilaksanakan, sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap. 

2. Teknik Interview (Wawancara) 

Yaitu, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan 

menyiapkan intsrumen penelitian berupa pertanyaaan-pertanyaan secara tertulis 

tentang ketertiban dan peraturan terminal sesuai dengan perda Indragiri Hulu. 
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yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai Dinas 

perhubungan darat Kabupaten Indragiri Hulu .untuk memperoleh data dan 

informasi yang diteliti. 

3. Teknik Kuisioner 

yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran 

daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden untuk dijawab dan dinilai.  

4. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada subjek 

penelitian, melalui dokumen seperti Peraturan Daerah dan lainnya. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang 

relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian bahan bukti, dan bahan 

analisa. 

G. Tehnik Analisis Data 

  Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengmpulan data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokan dan 

diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, 

persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, 

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan 

untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang 

terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya. suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta 
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dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk 

penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah. 

  Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada 

usaha mengemukan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang di selidiki agar 

jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar 

menunjukkan distribusinya. 

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 

  Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan 

penelitian ini yang dimulai pada bulan juli 2015 sampai dengan bulan Januari 

2016. 

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi 

Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Gerbang Sari 

Rengat Di Kabupaten Indragiri Hulu 

 

N0 Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke 

Desember Januari Februari Maret   April  Mai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan UP 
                        

2 Seminar UP 
                        

3 Revisi UP                         

4 RevisiKuisioner 
                        

5 
Rekomendasi 

Survey 

                        

6 Survey Lapangan 
                        

7 Analisis Data 
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Sumber : Olahan Penulis, 2015. 

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian   

 Adapun sisteatika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini 

dibahas dalam 6 BAB, diamana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai 

kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam 

uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta 

tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II  : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan 

pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan 

kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variabel 

penelitian dan teknik pengukuran. 

 

8 
Laporan Hasil 

Penelitian  

                        

9 
Konsultasi Revisi 

Skripsi 

         

 

               

10 Ujian Skripsi  
                        

11 Revisi Skripsi  
                        

12 
Penggandaan 

Skripsi  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan 

pnelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini membahas mengenai deskritif atau pengambaran umum 

tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, 

yang dilakukan oleh Penulis yaitu Evaluasi kebijakan dalam  

pengelolaan terminal gerbang sari rengat. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis 

membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran. 

 

 

 


