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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif korelasional, karena penelitian ini melibatkan tindakan

pengumpulan data yang menentukan apakah ada tingkat hubungan antara dua

variabel atau lebih, khususnya mengenai pengaruh sanksi tilang terhadap

kedisiplinan dalam berlalu lintas. Sehingga penggunaan metode deskiptif

korelasional sangat tepat untuk menguji ada tidaknya dan kuat lemahnya

pengaruh variabel yang terkait dalam suatu objek atau subjek yang diteliti

dalam pengaruh sanksi tilang terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat di Dusun II Desa

Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang pernah

ditilang per Nopember – Januari 2014 yaitu berjumlah 178 orang. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :
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Tabel 3.1 Jumlah orang yang pernah ditilang di Dusun II Desa
Bumisari per Nopember – Januari 2014

No. RT
Jumlah orang yang

pernah ditilang

1.
2.
3.
4.
5.

VI
VII
VIII
IX
X

34 orang
36 orang
23 orang
40 orang
35 orang

Jumlah 178 Orang

Sumber : Hasil observasi di Dusun II Desa Bumisari

2. Sampel

Menurut Arikunto (2008:107) “apabila subjek kurang dari 100 lebih baik

diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15%

atau 20%-25% atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka peneliti menetapkan jumlah populasi

dari 178 orang yang pernah ditilang diambil 25% untuk dijadikan sampel,

maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 46 orang.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.2 Data Jumlah sampel pada masing-masing RT di Dusun II
Desa Bumisari

No. RT
Jumlah orang
yang pernah

ditilang
Sampel 25%

1.
2.
3.
4.
5.

VI
VII
VIII
IX
X

34
36
23
40
45

34 x 25% = 9
36 x 25% = 9
23 x 25% = 6
40 x 25% =10
45 x 25% =12

Jumlah 178 orang 46 orang

Sumber : Hasil observasi di Dusun II Desa Bumisari

3. Teknik Sampling

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik sampling random proporsional (proportionate stratified random

sampling). Di mana menurut Margono (2007:128) “sampel proporsional,

menunjuk kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa

subpopulasi yang tidak sama jumlahnya”. Dengan demikian setiap unit

sampling sebagai unsur populasi yang paling kecil dapat memperoleh

peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasi.

C. Variabel Penelitian

Secara umum variabel merupakan penjabaran konsep-konsep yang terdapat

dalam judul, selanjutnya dijelaskan dalam dimensi-dimensi yang dapat diukur

atau dapat diamati dari masing-masing konsep yang bersangkutan. Arikunto

(2008:91) menyampaikan bahwa variabel penelitian adalah “obyek penelitian

yang menjadi penelitian”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Variabel Bebas (X). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini

adalah sanksi tilang.

2. Variabel Terikat (Y). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kedisiplinan dalam berlalu lintas.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

a. Definisi Konseptual

1) Sanksi tilang merupakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu

lintas berupa sanksi pidana yang secara jelas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2) Kedisiplinan dalam berlalu lintas adalah suatu tindakan ataupun

perilaku yang dimiliki individu  dalam  menjalankan  setiap  peraturan

yang  harus  ditaati  sesuai undang-undang  yang  ada  ketika

mengendarai kendaraan bermotor  di  jalan raya.

b. Definisi Operasional Variabel

1) Sanksi tilang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dengan

indikator sanksi yang diberikan menurut dengan UU No. 22 Tahun

2009 berupa pidana kurungan (penjara) dan atau denda.

2) Kedisiplinan dalam berlalu lintas merupakan salah satu etika berlalu

lintas yang harus dilaksanakan dan akan mendapat sanksi bila

dilanggar yang diukur melalaui skor berdasarkan indikator yaitu

pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, sikap tertib, dan sikap

tenggung jawab.
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E. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan alat ukur yang

tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sanksi tilang diukur dengan kategori sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai.

Yang selanjutnya mempunyai tiga kemungkinan jawaban a, b dan c yang

meliputi :

a. Memilih jawaban “sesuai”, diberikan nilai tiga (tiga);

b. Memilih jawaban “kurang sesuai” diberikan nilai 2 (dua);

c. Memilih jawaban “tidak sesuai” diberikan nilai 1 (satu).

2. Kedisplinan dalam berlalu lintas diukur dengan kategori tinggi, sedang

rendah. Yang selanjutnya mempunyai tiga kemungkinan jawaban a, b, dan

c yang meliputi :

a. Memilih jawaban “tinggi” diberikan nilai 3 (tiga);

b. Memilih jawaban “sedang” diberikan nilai 2 (dua);

c. Memilih jawaban “rendah” diberikan nilai 1 (satu).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

a. Angket

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada

responden. Dengan tujuan menjaring data dan informasi langsung dari
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responden yang bersangkutan. Sasaran angket adalah seluruh

masyarakat yang pernah ditilang di Dusun II Desa Bumisari.

Diperlukan angket dalam penelitian ini karena data yang diperlukan

adalah skor nilai yang berupa angka-angka, untuk memperoleh data

utama dan kemudian dianalisis.

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data langsung dari

responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau

terjawab melalui angket. Wawancara secara langsung dengan

responden.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data

sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk

melengkapi data primer. Data tersebut antara lain data jumlah

penduduk, jumlah Kepala Keluarga, data tilang di Satlantas Polsek

Natar maupun data lain yang menunjang penelitian.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk memperoleh data yang akurat dalam suatu penelitian, maka alat

ukur yang digunakanpun harus valid, artinya alat ukur tersebut harus

dapat mengukur secara tepat. Untuk mengetahui validitas angket, peneliti
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melakukan konsultasi angket dengan dosen ahli penelitian di lingkungan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,

khususnya dengan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah

dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat

pengumpul data dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyebarkan angket untuk uji reliabilitas kepada 10 orang diluar

responden.

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau

genap ganjil.

3. Kemudian mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan

korelasi Product Moment, yaitu :

r xy
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Dimana :

xyr Hubungan variabel X dan y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah responden
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Kemudian di cari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spearman

brown agar diketahui kooefisien seluruh item yaitu :

 
 rgg

rgg
rxy




1

2

Dimana :

Rxy = Koefisien reliabilitas seluruh tes

Rgg = koefisien korelasi item genap ganjil

Adapun kriteria reliabel adalah sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah

H. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya

disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan

rumus, yaitu:

I = K

NRNT 

Dimana:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi
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NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut :

%100X
N

F
P 

Keterangan

P = Besarnya presentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria

sebagai berikut:

76%-100% =  Baik

56%-75% = Cukup

40%-55% = Kurang baik

0-39% = Tidak baik

Adapaun pengolongan data adalah menggunakan uji Chi Kuadrat asosiasi dua

faktor (Sudjana, 2005: 280), dengan rumus sebagai berikut:

X 2 =
 

 

B

ji

k

ij Eij

EijOij 2

Keterangan:

X 2 : Chi Kuadrat

Oij : Banyaknya data yang diharapkan terjadi
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k

ij

: Jumlah kolom

Eij : Banyaknya data hasil pengamatan




b

ji

: Jumlah baris

Kriteria uji sebagai berikut:

a. Jika X 2 hitung lebih besar atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif

signifikan 5 % maka hipotesis diterima

b. Jika X 2 hitung lebih kecil atau sama dengan X 2 tabel dengan tarif

signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefesien kontingen

(Sudjana, 2005:282), yaitu :

C= nx

x
2

2

Keterangan :

C : Koefesien kontingensi

X 2 : Chi Kuadrat

N : Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefesien kontingensi

maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :
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C maks =
m

m 1

Keterangan:

C maks : Koefesien kontingen maksimum

M : Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria

I : Bilangan konstan

uji pengaruh makin dekat dengan harga C maks makin besar derajat asosiasi

antar faktor. Dengan kata lain, faktor yang satu makin berkaitan dengan faktor

yang lain.


