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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.  Metode deskriptif 

adalah suatu objek, suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki 

(Nazir, 1985:63). 

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini ingin 

menggunakan suatu fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat secara rinci, 

dengan menggunakan teknik kuesioner dan dokumentasi untuk menambah data 

yang dicari. Sehingga peneliti dapat menyajikan makna dibalik fenomena 

tersebut. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya penelitian merupakan deskriptif kuantitatif  ini dinilai oleh peneliti 

sebagai metode yang tepat untuk mengkaji dan menggambarkan uraian tentang 

suatu fakta dalam persepsi masyarakat terhadap kebijakan kepala daerah. 

Bagaimanapun dalam hal ini peneliti diharapkan dapat menjelaskan fenomena 

yang ada melalui penelitian ini. Kerja peneliti bukan saja memberikan 
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gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, 

menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan 

implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.  

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang datanya 

berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistic (Sugiono, 

2014:7). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kecamatan Klojen yang memiliki 

kelurahan yaitu: (Samaan, Penanggungan, Rampal Celaket, Bareng, Kidul 

Dalem, Gading Kasri, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kasin, Kauman, Sukoharjo.) 

area-area parkir umum di wilayah kecamatan Klojen, kota Malang pada bulan 

Mei 2018 hingga akhir Juni 2018 setelah proposal ini diseminarkan. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

untuk memperlancar proses perolehan informasi tentang persepsi masyarakat 

terhadap kebijakan kepala daerah. 

1. Kuesioner 

xxxxxxKuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden. (Sugiyono, 2008: 162).  

2. Dokumentasi

xxxxxxDokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berfungsi untuk 

memberikan bukti otentik atau penguatan terhadap peneliti, 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang diperoleh dari catatan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini 

data yang didapat bertujuan untuk menggambarkan atau deskripsi kota 

malang khususnya wilayah kecamatan Klojen mengenai persepsi 

masyarakat dalam pergantian warna rompi parkir. 

3.4  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Jumlah Populasi keseluruhan di Kecamatan Klojen terdapat 762 

juru parkir dan petugas parkir resmi, dari 762 jumlah parkir terbagi di dalam 

254 lahan parkir. 

 Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampling probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014:63). Probability sampling 

yang digunakan yaitu simple random sampling, karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014:64).  
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Teknik mengambil Simple Random Sampling ini peneliti 

menggunakan sistem undian. Berikut tahapannya : 

a. Ditentukan terlebih dahulu ukuran. 

b. Setiap orang akan diberi nomor titik parkir secara urut seperti data 

sebenarnya, lembar kertas tersebut dipotong  kemudian dibentuk 

uliran-uliran kertas. 

c. Potongan tersebut digulung sampai berbentuk uliran seperti sedotan 

kemudian dimasukkan ke dalam botol air minum bekas setelah itu 

ditutup bagian atas dan dikocok secara merata.  

d. Setelah di kocok secara merata kemudian tutup botol tersebut 

dibiarkan terbuka dan di kocok kembali hingga tercecer keluar dan 

akan berhenti jika yang keluar dari botol sudah mencapai 88 ulir. 

 

3.5  Teknik Penentuan Jumlah Responden 

Peneliti menentukan populasi sampelnya di berdasarkan petugas 

parkir dan juru parkir teknik yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

rumus Taro Yamane.   

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat 

seperti dibawah ini (Idrus, 2009:93): 

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dan mewakili seluruh 

populasi. 
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2. Menggunakan teknik pengambilan sampel yang benar 

Untuk menentukan sampel Peneliti menentukan jumlah populasi 

berdasarkan petugas parkir dan juru parkir teknik yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan rumus Taro Yamane.   

 n = N
Nd2+1

 

 Keterangan : 

 n = Jumlah Populasi 

 N = Jumlah populasi yang diketahui 

 d = Presisi yang ditetapkan  

n =
762

762. 0,12 + 1
 

n =
762

762.0,01 + 1
 

n =
762

7.62 + 1
 

n =
762
8,62

 

n = 88,3990 maka dibulatkan menjadi 88 orang. 

Sampel penelitian berjumlah 88 ini adalah juru parkir yang akan di jadikan 

responden penelitian dan dengan harapan bisa menghasilkan gambaran yang 

dapat di percaya serta memberikan tanggapan secara presisi mengenai model 

kebijakan kepala daerah. 
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3.6   Skala Pengukuran  

Untuk menentukan panjang pendeknya interval penelitian ini 

menggunakan alat ukur skala likert. Menurut Sugiyono (2014:93) Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban dari setiap item instrument mempunya gradasi dari positif 

sampai sangat negatif yaitu sebagai berikut : 

 

  SS   = Sangat  Setuju  diberi skor 4 

   S     = Setuju   diberi skor 3 

   TS   = Tidak Setuju  diberi skor 2 

   STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil Kuesioner, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

Sugiyono (2008). Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dengan 

menggunakan SmartPLS ( Smart Partial Least Squares). 

3.7.1.1 Confirmatory Factor Analysis. 

Confirmatory Factor Analysis merupakan salah satu dari dua 

pendekatan utama di dalam analisis faktor. Model CFA adalah metode 

dengan model dibentuk lebih dahulu, jumlah variabel laten ditentukan 

terlebih dahulu serta memerlukan identifikasi parameter. 

Pada First Order Confirmatory Factor Analysis suatu variabel 

laten diukur berdasarkan beberapa indikator yang dapat diukur secara 

langsung sebagai berikut : 

X  =  Ʌ  ξ  +  δ 

X  = Indikator 

Ʌ =  Lamda Besar ( Loading factor) 

ξ  =  Xi (Variabel Laten) 

δ  =  Delta (Error) 

λ  =  Lamda Kecil (Loading Factor) 

 

   

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_least_squares_path_modeling
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Y : Kebijakan 

Y1 : Model Elit 

Y2 : Model Kelompok 

Y3 : Model Kelembagaan  

Y4 : Model Proses 

Y5 : Model Rasialisme 

Y6 : Model Inkrementalisme 

Y7 : Model Sistem 
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                   Y1 = λ1 Y + δ1                              Y4 = λ4 Y + δ4                          Y7 = λ7 Y + δ7                     

                   Y2 = λ2 Y + δ2                    Y5 = λ5 Y + δ5 

                   Y3 = λ3 Y + δ3                    Y6 = λ6 Y + δ6 

 

3.8  Teknik Validasi Data  

Menurut Sugiyono (2014:121) instrumen valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Hasil uji validitas dianalisis dengan mengkorelasi skor butir dengan 

skor total menggunakan rumus Korelasi Product Moment. 

 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑛𝑛∑𝑥𝑥1𝑦𝑦1 − (∑𝑥𝑥1 − ∑𝑦𝑦1)

�{𝑛𝑛∑  𝑥𝑥12 − (∑𝑥𝑥1)2}{𝑛𝑛∑  𝑦𝑦12 − (∑𝑦𝑦1)2}  
 

 

  r xy = koefisien korelasi 

n     = jumlah sampel 

X    = skor butir pertanyaan 

Y    = total skor butir 

Hasil rhitung dengan rumus di atas dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikan 5%. Jika rhitung lebih besar daripada rtabel maka tes 
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tersebut dinyatakan valid. Hasil uji coba angket yang dianalisis dengan 

teknik product moment diketahui tingkat validitas itemnya. 

 

3.9 Teknik Reliabilitas Data  

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya, sehingga nantinya hasil pengukurannya dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama, maka didapatkan hasil yang relatif sama, selama aspek dalam 

diri subjek yang diukur memang belum berubah (Azwar, 2006). 

Untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus Alpha ; 

 

𝛼𝛼 = � 
𝑘𝑘

𝑘𝑘 − 1
��1 −  

∑𝛿𝛿𝛿𝛿2
𝛿𝛿𝛿𝛿2

� 

Keterangan : 

α   = koefisien reliabilitas alpha 

∑ δb2 = jumlah varians butir 

δt2  = jumlah varians butir 

k  = jumlah item 

 

Perhitungan koefisien reliabilitas dikonsultasikan kepada pendapat 

ahli pengukuran tes, yang menyatakan bahwa bila koefisien reliabilitas 

lebih besar 0,6, maka  instrumen penelitian dinyatakan reliabel, tetapi bila 

kurang dari 0,6 dianggap kurang meyakinkan atau tidak reliabel. 




