
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sugiyono (2012: 8) yaitu : 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan”. 

 

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain. 

 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data 

yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan 

mengenai respon pengguna jalan terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagai pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitan 

 

Lokasi pada penelitian ini terletak di Kota Bandar Lampung, akan tetapi 

karena banyaknya jumlah jalan protokol di Kota Bandar Lampung, dan tidak 

memungkinkan peneliti untuk mengambil secara keseluruhan jalan di Kota 

Bandar Lampung maka peneliti mengambil sampel pada dua jalan yaitu di 

jalan Teuku Umar dan jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung. 

 

Alasan peneliti memilih meneliti pada jalan Teuku Umar dan Jalan Raden 

Intan Kota Bandar Lampung dikarenakan dua jalan tersebut merupakan jalan 

protokol yang padat arus lalu lintasnya, jalan tersebut sering dilalui oleh 

masyarakat Kota Bandar Lampung karena merupakan jalan penghubung 

berbagai arah, kemudian jalan tersebut merupakan pusat kegiatan dimana 

terdapat pasar modern di jalan tersebut dan jalan tersebut rawan akan 

kemacetan lalu lintas karena badan jalan banyak digunakan sebagai lahan 

parkir kendaraan bermotor. 

 

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada tanggal 22 Juli sampai 

dengan 31 Agustus, tetapi dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan 

tersebut, terdapat beberapa hari dimana peneliti tidak turun lapangan 

dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, contohnya pada 

hari raya idul fitri.  
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3.3 Definisi Konseptual 

 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008: 43), definisi konseptual adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian 

tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Respon Pengguna Jalan 

Respon adalah reaksi baik positif (mendukung) maupun negatif (menolak) 

yang diberikan oleh pengguna jalan. Respon akan timbul ketika seorang 

atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek 

dan dilaksanakan, kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan 

tadi. Berarti dalam hal ini respon pada dasarnya adalah proses pemahaman 

terhadap apa yang terjadi dilingkungan dengan manusia dan tingkah 

lakunya, merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling 

mempengaruhi (Poewadarminta, 1993: 83). 

2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja 

Peran adalah adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 1990: 268). 

 

3.  Saran dan Masukan Masyarakat 
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Saran dan masukan dalam hal ini yaitu saran dan masukan yang diberikan 

oleh masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pengaturan  

lalu lintas.  

3.4  Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti 

dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang 

lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2002: 46), definisi operasional atau 

mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu veriabel 

diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka 

diketahui baik buruknya variabel tersebut. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka definisi operasional mengenai respon 

pengguna jalan terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur 

lalu lintas dilihat dari tigas aspek, yaitu mendukung, netral, dan menolak. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka definisi operasional mengenai respon 

masyarakat pengguna jalan terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagai pengatur lalu lintas dinilai dari 6 indikator pelayanan yang dilakukan 

Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu : 
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1. Kedisiplinan Satuan Polisi Pamong Praja. 

A. Kedisiplinan diukur dari ketepatan waktu bertugas Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yaitu mulai bertugas pada 

pukul 06.30 WIB. 

B. Kedisiplinan diukur dari ketepatan waktu selesai bertugas Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yaitu selesai bertugas 

pada pukul 08.00 WIB. 

C. Kedisiplinan diukur dari kelengkapan seragam atau pakaian dinas 

yang digunakan. 

D. Kedisiplinan diukur dari sikap tubuh atau posisi berdiri Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam mengatur lalu lintas. 

E. Kedisiplinan diukur dari fokusnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

mengatur lalu lintas. 

 

2. Keprofesionalan Satuan Polisi Pamong Praja. 

A. Keprofesionalan diukur dari memberikan pelayanan sesuai dengan 

bidangnya. 

B. Keprofesionalan diukur dari memberikan pelayanan tepat sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan. 

C. Keprofesionalan diukur dari tidak melakukan diskriminasi terhadap 

pengguna jalan. 
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D. Keprofesional diukur dari tidak menggunakan handphone pada saat 

bertugas. 

E. Keprofesionalan diukur dari tanggung jawab Satuan Polisi Pamong 

Praja terhadap ruas jalan yang menjadi lokasi pada saat bertugas. 

3. Keramahan Satuan Polisi Pamong Praja. 

A. Keramahan diukur dalam hal ini melayani dengan sopan 

B. Keramahan diukur dari melakukan komunikasi yang baik, contohnya  

C. Keramahan diukur dari Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dengan 

penuh senyum. 

D. Keramahan diukur dari sikap perhatian kepada masyarakat, contohnya 

jika terdapat masyarakat yang mengalami masalah pada kendaraan 

nya. 

E. Keramahan diukur dari melayani masyarakat dengan penuh kesabaran. 

 

4. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan polisi Pamong 

Praja. 

A. Kelengkapan sarana dan prasarana diukur dari tersedianya sarana dan 

prasarana komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan, 

yaitu Handy Talky (HT) 

B. Kelengkapan sarana dan prasarana diukur dari tersedianya sarana dan 

prasarana komunikasi kerja yang memadai, perlengkapan sarana 

komunikasi dengan pengendara kendaraan bermotor di lapangan, 

yaitu pluit. 
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C. Kelengkapan sarana dan prasarana diukur dari tersedianya masker 

sebagai penutup wajah dari debu, agar dalam situasi apapun Satuan 

Polisi Pamong Praja dapat tetap bertugas sebagai pengatur lalu lintas. 

D. Kelengkapan sarana dan prasarana diukur dari tersedianya rompi atau 

body protector, yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja dari hujan maupun dari terjangan benda-

benda yang dilemparkan oleh massa. 

E. Kelengkapana sarana dan prasarana diukur dari tersedianya kendaraan 

oprasional, sebagai penunjang mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam mengatur lalu lintas. 

 

5. Daya tanggap Satuan Polisi Pamong Praja. 

A. Daya tanggap diukur dalam hal membantu dengan cepat saat terjadi 

kecelakaan. 

B. Daya tanggap diukur dalam hal membantu masyarakat menyebrang 

jalan. 

C. Daya tanggap diukur dari kecekatan Satuan Polisi Pamong Praja 

untuk menyingkirkan benda yang berada di tengah jalan yang 

sekiranya membahayakan dan mengganggu laju lalu lintas. 

 

6. Ketepatan lokasi dan waktu bekerja Satuan Polisi Pamong Praja. 

A. Ketepatan lokasi diukur dari lokasi bertugas Satuan Polisi Pamong 

Praja yang tepat yaitu pada jalan-jalan protokol dan jalan yang rawan 

kemacetan. 
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B. Ketepatan lokasi dan waktu bekerja diukur dari lokasi bertugas Satuan 

Polisi Pamong Praja yang memadai, mudah di jangkau. 

C. Waktu bertugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur lalu 

lintas. 

 

Saran dan masukan dari pengguna jalan terhadap 6 aspek penilaian 

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam 

mengatur lalu lintas, antara lain : kedisiplinan, keprofesionalan, keramahan, 

kelengkapan sarana dan prasarana, daya tanggap serta ketepatan lokasi dan 

waktu bertugas. 

3.5 Objek Penelitian 

3.5.1 Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2012: 80), “Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jalan pada jalan Teuku Umar 

dan jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung. 

 

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan 

jumlah sampel dilakukan sebuah sampling. Teknik sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel. 
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Dikarenakan dalam penelitian ini populasi (subjek atau responden 

penelitian) tak terhingga, populasi yang jumlah anggotanya tidak bisa atau 

tidak mungkin dihitung, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah 

anggota populasi tersebut, oleh karena anggota populasinya tidak diketahui 

secara pasti siapa saja dan berapa banyak, maka tidak mungkin mengambil 

sampel dari populasi tersebut secara adil, memberi peluang yang sama 

kepada setiap anggota untuk terambil menjadi sampel (probability 

sampling). Oleh karena tidak memberi peluang yang adil, yang sama, 

kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel, maka teknik-teknik 

pengambilan sampel dari populasi tak terhingga dan tidak jelas ini 

dikelompokkan ke dalam rumpun nonprobability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2012: 84). 

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampling 

insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012: 85). 

 

Menurut Margono (2004: 127) menyatakan bahwa “dalam teknik ini 

pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung 

mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui”. Dalam penelitian ini 

kriteria utamanya ialah orang tersebut merupakan pengguna jalan Teuku 
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Umar dan jalan Raden Intan Kota Bandar Lampung, dengan jumlah masing-

masing jalan sebanyak 25 responden dan jumlah total kedua jalan adalah 50 

responden. 

 

Alasan mengapa di pilih jumlah responden 50 karena terlalu besar jumlah 

keseluruhan populasi dan tidak memungkinkan jika seluruh populasi 

dijadikan sampel sehingga di ambil 50 responden untuk memudahkan 

pembagian kuesioner karena pembagian kuesioner dilakukan di jalan. 

 

3.5  Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif 

karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap 

besaran atas variabel yang diwakilinya. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2012: 137) yang menyatakan bahwa :  

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data”.  

Data primer diperoleh dari kuesioner yang dilakukan.  

 

2) Data Sekunder  
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Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2012: 137) adalah ”Sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen”.  

Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, 

tabel-tabel mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang 

berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan 

bersumber dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 

surat kabar berupa media cetak maupun media elektronik yang berkaitan 

dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Arikunto (2002: 197) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan 

data adalah“cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

penelitiannya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data 

yang di perlukan dalam penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 22 Juli sampai 

31 Agustus 2013. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner 

Pengertian metode angket atau kuesioner menurut Arikunto (2002: 200) 

“Angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi  dari responden dalam arti laporan tentang pribadi 
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atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 142) 

“Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab”. Berupa daftar pertanyaan atau 

angket tertulis.Sampel yang sesuai dengan karakteristik diberi kuesioner 

mengenai masalah penelitian. 

Kesioner dalam penelitian ini yaitu pertanyaan tertulis yang dipertanyakan 

kepada 50 responden mengenai peran dan pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

2.  Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 206) “Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.” 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peraturan tertulis (UU, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota 

Bandar Lampung, Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandar Lampung), catatan, surat kabar berupa media cetak dan media 

elektronik mengenai Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur lalu 

lintas di Kota Bandar Lampung. 

3. Observasi 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2012:145) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
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dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, pengamatan mengenai 

peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung, pengamatan dilakukan sejak tanggal 22 Juli sampai 31 

Agustus 2013 pada jam bertugas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat 

mengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung yaitu pada pukul 06.30 WIB 

sampai dengan pukul 08.00 WIB. 

Pengamatan mengenai peran dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagai pengatur lalu lintas Di Kota Bandar Lampung. Dengan 6 indikator 

pelayanan, yaitu: kedisiplinan, keprofesionalan, keramahan, kelengkapan 

sarana dan prasarana, daya tanggap, serta ketepatan lokasi dan waktu 

bertugas (lembar observasi terlampir). 

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Menurut Hasan (2006: 31), “pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-

cara atau rumus-rumus tertentu”. Sedangkan menurut Sudjana (2001: 64), 

“Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian 

lebih lanjut”. 
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Pengolahan data menurut Hasan (2006: 32) meliputi kegiatan: 

1.  Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. 

Editing dalam penelitian ini yaitu mengecek atau mengoreksi kuesioner 

penelitian yang telah disebar. 

2.  Coding (Pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk 

angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu 

informasi atau data yang akan dianalisis. 

Coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode terhadap kuesioner 

yang akan dianalisis, dari 50 kuesioner yang telah disebar masing-masing 

kuesioner diberikan angka 1-50 yang membedakan jawaban dari tiap 

responden. 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi 

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. 

Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari kuesioner yang telah 

disebar di masukkan ke dalam tabel sesuai dengan analisis contohnya 

tabulasi karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, dan pendidikan terakhir. 
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4.  Pemberian skor atau nilai 

Dalam pemberian skor digunakan skala ordinal yang merupakan salah 

satu cara untuk menentukan skor. Menurut Sarjono dan Julianita (2011:3), 

skala ordinaladalah skala yang menyatakan kategori sekaligus peringkat, 

dimana peringkat tersebut menunjukkan suatu urutan penilaian. Dalam hal 

ini skala yang digunakan adalah 1 sampai 3. Kemudian jawaban untuk 

setiap item pertanyaan dengan memakai skala ordinal dapat ditentukan 

tingkatan nilainya sebagai berikut : 

 

Penentuan skor dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner di analisis dengan menggunakan skala 1-3, 

dengan jawaban terendah mendapat point 1 dan jawaban tertinggi 

mendapat point 3. 

 

Tabel 1. Skala Ordinal 

Nilai Pendapat 

3 Setuju 

2 Cukup Setuju 

1 Kurang Setuju 

Sumber : Sarjono dan Julianita (2011:3) 

 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data menurut Hasan (2006: 35) adalah : 

“memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) 

kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. 

Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses 
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analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik 

melalui hasil kuesioner dan bantuan wawancara” 

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang 

ada pada penelitian yaitu peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengatur 

lalu lintas dan respon pengguna jalan. Deskriptif persentase ini diolah dengan 

cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 %, seperti 

dikemukan Sudjana (2001: 128) adalah sebagai berikut: 

 

 

P=    F    x 100% 

   N 

Keterangan: 

P  : Presentase jawaban 

F  : Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item 

N  : Jumlah responden 

100 %  : Bilangan tetap 

 

Dalam penelitian ini yang menggunakan rumus presentase adalah jawaban 

dari kuesioner yang telah disebar, kemudian masing-masing jawaban di 

analisis dengan rumus presentase yaitu banyaknya jawaban dibagi dengan 

jumlah keseluruhan responden kemudian dikali dengan bilanngan tetap yaitu 

100%. 

 

Selanjutnya penentun kategori respon pengguna jalan terhadap peran Satuan 

Polisi Pamong Praja dianalisis secara kualitatif dan dengan melihat hasil-hasil 

penelitian terdahulu. 

 


