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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan memilih lokasi ini 

karena penulis melihat pada Dinas Perhubungan ini terdapat masalah 

Pengawasan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan jasa 

angkutan travel di kota Tembilahan masih banyak terdapat 

pelanggaran yang dilakukan pengusaha angkutan travel yang masih 

tidak mempunyai izin resmi. Oleh karena itu perlunya dilakukan 

peneitian pada wilayah ini. Dalam penelitian ini penulis memerlukan 

waktu 2 bulan yaitu yaitu dari bulan Juni hingga bulan Juli. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai 

dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap 

kondisi yang terjadi. Sugiyono (2011:11). Penelitian ini dilakukan 

memalui wawancara, observasi secara mendalam dan mencermati 

masalah-masalah yang terjadi dilapangan dan menghubungkan dengan 

teori, peraturan daerah dan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Prasetya (2004:84) mengemukakan data adalah unsur penting 

dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh 

data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. 
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Adapun sumber data yang dipergunakan dalam peneltian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2012:139) menjelaskan sumber 

primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini melalui cara berupa wawancara kepada 

Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pihak 

Travel/Pengusaha Angkutan Umum, Satlantas Kabupaten 

Indragiri Hilir, Masyarakat pengguna Travel dan 

Organisasi Angkutan Darat. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefiniskan data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media 

lain yang bersumber dari literatul, buku-buku, serta 

dokumen. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada 

instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.  

3.4 Subjek Penelitian 

Suyanto (2005:171) mengemukakan penelitian kualitatif tidak 

dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. 

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai 
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informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan 

penelitian ini meliputi dua macam yaitu: 

1. Informan kunci (Key Informant), yaitu mereka yang 

mengetahui dan memiliki informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala Bidang 

Angkutan dan Lalu Lintas. 

2. Informan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung 

dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu: 

No Informen Jumlah 

1 
Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas 

Perhubungan Darat Kabupaten Indragiri Hilir 
3 

2 Pihak Travel/Pengusaha Angkutan Umum 5 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2006:137) mengemukakan teknik pengumpulan data 

merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian karena teknik 

pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data oleh karena itu 

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian. 

Kualitas dalam pengumpulan data sangat berpengaruh dalam 

kualitas data yang diperoleh yang berkenaan dengan validitas dan 

reabilitas suatu data. Dalam melakukan penelitian harus faham betul 

metode yang digunakan serta tahap-tahap dalam penelitian karena 

yang menjadi instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. 
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a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode yang digunakan 

untuk memeperoleh informasi secara langsung, dan dalam, 

tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak 

berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat 

dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi 

dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan 

mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai 

dalam penelitian kualitatif.  

b. Obervasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek 

secara langsung atau pengumpulan data dan informasi 

yang dibutuhkan akan objek yang diteliti. Adapun yang 

diobservasi dalam rencana penelitian ini yaitu Fungsi 

pengawasan dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika Kabupaten Indragiri Hilir . 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik. 

1.6 Analisis Data 

Menurut Ghony dan Almanshur pada bukunya Metodologi 

Penelitian Kualitatif (2016:245) proses analisa data dimulai dengan 
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menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan di lokasi peneltian, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Setelah seluruh informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka metode analisa data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif 

deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai 

sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta 

menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas berdasarkan hasil penelitian, yaitu Dengan metode ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi 

Dinas Perhubungan Darat dalam pengawasan angkutan travel ilegal di 

Kota Tembilahan.  

 Setelah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

terkumpul maka informasi tersebut akan dianalisa dengan teknik 

triangulasi data, yaitu informasi hasil wawancara dibandingkan 

dengan hasil wawancara lain, hasil wawancara dengan teori, dan hasil 

wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambah dengan 

data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan 

hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. 

Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian 

ini berusaha untuk menggambarkan Fungsi Pengawasan Dinas 

Perhubungan dalam Menertibkan Jasa Angkuta Travel Ilegal di Kota 

Tembilahan. 

 


