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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2012: 11) penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.Suatu 

penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Pengelolaan Terminal 

tipe A Dumai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi 

Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Menurut penulis metode kualitatif ini lebih tepat untuk penelitian ini, 

karena metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan tahun 2017.Lokasi penelitian merupakan 

tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Satuan Pelayanan 

Terminal Tipe A Dumai. Di pilihnya lokasi ini karena tidak berfungsinya 

terminal Akap Kota Dumai sebagaimana mestinya. 



 37 

3.3  Sumber Data  

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap (Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Adapun jenis dan sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama 

misalnya individu atau perseorangan seperti, hasil wawancara, pengisian 

kuesioner, atau bukti transaksi ( Husein Umar : 2004 : 64 ) . Data primer 

ini diperoleh dari : 

a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait 

dengan masalah penelitian Analisis Pengelolaan terminal tipe A Kota 

Dumai  

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada lingkungan dan jalan 

Terminal Tipe A Dumai. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, koran, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan (Sugiyono, 2009 : 139). Pada penelitian ini data sekunder 

meliputi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NO PM132 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan 

Jalan,Pengoperasian Terminal, TUPOKSI, serta data yang diperoleh 

melalui perolehan data seperti dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-
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teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan 

yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. 

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau 

sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsumi 

Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau 

orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang 

dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran 

yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang 

variabel yang penelitian akan amati. 

Dari kedua batasan diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa yang 

dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menentukan bahwa seluruh pegawai 

Koordinator Terminal Tipe A Dumai sebagai subjek penelitian. Penentuan 

subjek tersebut adalah berdasarkan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan 
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purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam 

menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan 

menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013 : 166) Observasi 

adalah proses–proses pengamatan dan ingatan.Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan obejek penelitin 

guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. 

Observasi ini dilakukan di Kota Dumai baik instansi maupun Masyarakat. 

Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus 

terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti 

sedang melakukan penelitian. Hal – hal yang di observasi Peneliti sebagai 

berikut : 

a. Observasi dimulai dari tahap memasuki situasi sosial kemudian 

dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurai 

fokus menjadi komponen yang lebih rinci 

b. Mengamati Terminal dan daerah pemungutan Terminal  

c. Program – program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV 

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
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2. Wawancara 

Menurut Sudjanah dalam Djam’an Satori ( 2014 : 130 ) 

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap 

muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

penjawab (interviewee).Teknik ini pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan secara mendalam 

yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara 

akan dilakukan dengan Petugas terminal Tipe A Kota Dumai, dan  orang-

orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara 

yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga 

pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan. 

Tabel 3.1 Informan 

No Informan Jumlah  

1 Kepala Koordinator Terminal Tipe A  1 Orang 

2 Petugas Administrasi 1 Orang 

3 Agen / PO  2 Orang 

4 Supir Angkutan 2 Orang 

Sumber: Data Olahan 2017 

 

3. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen- dokumen 

yang berkaitan dengan objek penlitian, dokumen dan arsip merupakan 

arsip tertulis yang berkaitan dengan peristiwa tertentu (H.B sutopo : 2002: 

54 ). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, 

majalah, dan sebagainya. 



 41 

3.6 Analisis Data  

Adapun analisa data yang digunakan dengan cara kualitatif 

menggunakan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan 

fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap 

kondisi yang terjadi. Pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

menurut Sugiyono (2011:214) adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan 

untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang 

diteliti. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu 

kondisi yang apa adanya. 

Dalam menganalisis, penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis Pengelolaan 

Terminal Tipe A Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV 

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

 


