
 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode dalam penelitian status sekelompok 

manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai berbagai 

fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki  (Nazir, 1998: 63). 

 

B. Definisi Konsep  

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 121), definisi konsep adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan definisi di atas maka 

definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Persepsi adalah tanggapan atau penilaian yang diberikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang terhadap suatu objek tertentu berdasarkan pengamatan atau 

pengalamannya, baik yang baik, cukup baik atau tidak baik.   

2. Pemberlakukan Bus Rapid Transit adalah kebijakan yang ditempuh oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyediakan sarana transportasi 

massal kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan 

sarana transportasi.  
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C. Definisi Operasional 

 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:123), definisi operasional adalah 

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

definisi operasional Persepsi Masayatakat Kota Bandar Lampung Terhadap 

Kebijakan Walikota Tentang  Pemberlakukan Bus Rapid Transit (BRT) adalah 

sebagai berikut: 

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kenyamanan BRT  

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Tarif BRT  

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan BRT  

4. Persepsi Masyarakat Terhadap Keramahan Pelayanan oleh Awak BRT  

 

D. Populasi dan Sampel  

 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 56), populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan definisi 

tersebut maka populasi dan sampel penelitian ini adalah masyarakat pengguna 

BRT di Kota Bandar Lampung yang ditentukan pada saat pelaksanaan penelitian 

(accidental sampling), dengan jumlah 60 orang pengguna BRT.  

 

E. Jenis Data 

 

Jenis data penelitian ini meliputi:  

 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau 

lokasi penelitian. 

2. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang terkait dengan penelitian, seperti buku, dokumen, arsip dan  literatur lain.  
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F. Skala Data dan Penentuan Skor 

 

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. Menurut 

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2001: 112), skala interval adalah skala 

yang jarak antar datanya bernilai sama. Penentuan skornya adalah:  

1. Jawaban A diberi skor 3 (tiga) 

2. Jawaban B diberi skor 2 (dua) 

3. Jawaban C diberi skor 1 (satu) 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

 

1. Kuisioner. Dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan atau angket 

tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda. 

2. Dokumentasi. Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai 

sumber yang terkait dengan penelitian, seperti mencari data dari buku, 

dokumen, arsip dan  literatur lainnya.  

 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Editing. Adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh, mengenai 

kesempurnaan jawaban atau kejelasan penulisan. 

2. Koding. Adalah memberi kode-kode tertentu pada jawaban di daftar 

pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data. 
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3. Tabulasi. Adalah memasukkan data dalam tabel setelah diklasifikasikan 

berdasarkan kategori yang sama.  

 

I. Teknik Analisa Data  

 

Analisia data dalam dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel 

tunggal yaitu menghitung frekuensi dan membuat persentase jawaban responden 

pada pertanyaan kuesioner yang diajukan, dengan menggunakan rumus: 

  F 

P =              X 100 % 
 N 

 

Keterangan: 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi Jawaban  

N = Jumlah Sampel  

(Sugiyono, 2003: 264) 

 

Selanjutnya penentuan kategori persepsi masyarakat terhadap pemberlakukan 

BRT dilakukan dengan menggunakan rumus interval sebagai berikut:    

I = 
K

NRNT
   

 

Keterangan  

NT  = Nilai Tertinggi  

NR  = Nilai Terendah  

K  = Kategori   

(Sugiyono, 2003: 275) 

 


