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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri hulu, 

khususnya di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor karena pada dasarnya setiap 

kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuh syara-syarat teknis 

laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna mewujudkan 

ketertiban dan keamanan dalam berkendara namun apakah pola ini sudah berjalan 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pemerintah bagaimana pengawasan 

pemerintah daerah dalam penerapannya. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada bulan Januari sampai Maret 

2019  dalam upaya pengumpulan data-data dan fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian ini. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono : 

2010 : 11). 
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a. Data Primer  

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan 

yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk membantu agar 

wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga 

informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang diperoleh melalui studi dokumentasi dimana data tersebut sudah berbentuk 

data matang dan tidak peru diolah. Data sekunder berisikan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti dokumentasi jumlah taman 

kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Observasi merupakan bentuk aktivitas penelitian untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan 

langsung di lapangan. Dalam penelitian itu penulis melihat sendiri bagaimana 

proses pengujian kelaikan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan 

Bermotor  Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian 

penulis juga melihat bagaimana pengawasan dari Dinas Perhubungan Kominfo 

Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan standar uji kelaikan  

kendaraan bermotor. 
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b. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi secara lisan dari informan. Tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh 

data primer mengenai pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu 

dalam mengawasi standar uji kelaikan kendaraan bermotor. 

 Wawancara dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan 

untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dari hasil percakapan tersebut. 

Wawancara yang dilakukan dengan informan berlangsung secara terbuka dan 

dalam situasi yang nyaman agar informan dapat menjawab pertanyaan lebih 

leluasa seputar permasalahan yang peneliti ajukan. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan untuk membantu dan mendukung bukti dalam 

penelitian. Dapat berupa arsip-arsip, gambar dan tulisan-tulisan. Pada penelitian 

studi dokumentasi bertindak sebagai data sekunder untuk memperkuat infomasi 

yang didapat dengan teknik wawancara. 

Moloeng (2002:2017) Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Penulis 

mengumpulka dokumen-dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang 

standar uji kelaikan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. 
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3.4 Informan 

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

orang yang memberikan keterangan. Pemilihan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling. Dengan teknik ini, sampel diambil dari 

bagian populasi secara acak ataupun secara tidak sengaja (kapanpun dan 

dimanapun) dan dapat memenuhi syarat sebagai sampel dari populasi tertentu.  

Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu 

1 

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Indragiri Hulu 

1 

3 Pengemudi/Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji 2 

4 Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 1 

Jumlah 5 

Sumber: Data Olahan 2018 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasi wawancara, catata lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorgainsasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
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penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Bogdan (Sugiono, 2016: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasika kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membut 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk lebih jelasat dilihat 

komponen dalam analisis data seperti dibawah: 

3.5.1 Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

3.5.2 Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:247) menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
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memahami apa saja yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Langkah ketiga dalam analisisn data kualitatif menrut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat semetara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data beikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusa masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada dilapangan. 


