
 
 

27 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang secara ringkas, peneliti ingin mendeskripsikan 

pendapat masyarakat tentang dengan adanya Halte Trans Metro Pekanbaru sebagai 

fasilitas penting dalam menggunakan jasa Busway Trans Metro Pekanbaru sebagai 

alat transportasi umum yang selalu digunakan sehari-hari oleh masyarakat Kota 

Pekanbaru. 

Penelitian ini menggunakanmetode penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif.Deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan 

wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan 

kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat kesimpulan dan saran-saran 

berdasarkan hasil pembahasan.Penelitian ini dilakukan secara bertahap, agar untuk 

memperoleh data secara lengkap maka pengambilan data dilaksanakan langsung di 

lokasi penelitian. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.Penelitian ini 

mengambil lokasi Halte Trans Metro Pekanbaru karena merupakan salah satu pusat 

transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.Dalam 
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melakukan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian yakni pada Dinas 

Perhubungan Pekanbaru dan Waktu penelitian dilakukan pada bulan Okotober 2017 

hingga selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder : 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang 

berkaitan dengan penelitian dengan cara menggali sumber asli secara langsung 

melalui informasi. Penelitian mengambil data secara langsung melalui 

observasi dan wawancara.  

2. Data Sekunder yaitu sumber data kedua diluar kata dan tindakan, namun data 

ini tidak diabaikan dan memiliki kedudukan penting. Data sekunder berupa 

sumber tertulis, majalah, surat kabar, buletin, jurnal dan hasil penelitian yang 

relevan. Data sekunder juga dapat berupa foto-foto kegiatan statistik. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.Sebagian yang telah dijelaskan oleh 

(Arikunto 2006:145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang di 

gali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. 
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Penetuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penetuan subjek penelitian 

atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan carasampel bertujuan yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005: 96).Penelitian ini mengambil sampel 

siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian.Maka jumlah orang yang diambil tidak ditentukan batasannya. 

Penelitian menetapkan orang informan yaitu : 

1. Penumpang Bus TMP 

2. Pegawai Dinas Perhubungan / UPTD Trans Metro Pekanbaru : 

a. Kepala pengelola Trans Metro Pekanbaru 

b. Pegawai UPTD PAP  

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Komisi IV, yaitu : 

a. Roni Amriel, SH (Ketua , Fraksi Golkar) 

b. Ruslan Tarigan, S.Pd, MH (Anggota, Fraksi PDIP) 

Peneliti telah memilih informan yang sesuai dengan apayang dibutuhkan 

peneliti dan informan yang dipilih sesuai dengan pembahasan peneliti.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap 

objek yang diteliti.Dalam hal ini penulis langsung mengamati kondisi halte TMP 

secara langsung, observasi dilakukan di tempat objek penelitian yaitu halte 

TMP.Dimana yang diobservasikan yaitu kondisi fisik halte, bagaimana reaksi 

penumpang saat menggunakan Halte serta latar belakang penumpang TMP. 

2. Wawancara  

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses secara 

langsungdengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang 

perlu dilakukandalam penelitian ini. Penelitian melakukan wawancara terhadap 

informan yaitu dalampenelitian ini yang meliputi para penumpang dan pegawai. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik 

bersifat internal maupun eksternal. Bahan tertulis yang bersifat internal berupa surat-

surat pengumuman, instruksi aturan suatu lembaga, surat keputusan. Sedangkan bahan 

tertulis yang bersifat eksternal berupa majalah, koran, internet, laporan, dan berita-

berita tertulis atau siaran media massa yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode 

ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersifat dokumenter 

seperti dokumen dokumen yang ada di lembaga tersebut. 

3.6 Teknik Analisis Data  
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Teknis analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang 

diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan 

dengan kata-kata serta membuat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil 

pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


