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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang 

beralamatkan di jalan Dr. Sutomo No. 88, Pekanbaru, Riau. Sedangkan waktu 

penelitian ini selama dua bulan, dimulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan 

bulan Maret 2017. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik survei. Menurut Sugiyono (2007) 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, 

yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain. Survei adalah  teknik yang digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang 

ada tanpa menyelidiki kenapa gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu 

memperhitungkan hubungan-hubungan antara variabel-variabel, karena hanya 

menggunakan data yang ada untuk pemecahan masalah. 

 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, merupakan data yang 

berbentuk ciri-ciri, sifat-sifat, data keadaan atau gambaran dari kualitas objek 

yang diteliti yang dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan 

melalui proses berpikir, logika yang bersifat kritik, analitik.  
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Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan penelitidalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data yaitu : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu data dari 

hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber 

yang mengetahui fenomena yang ingin diketahui. 

2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh untuk melengkapi data 

primer yang diambil melalui studi dokumen dari instansi yang bersangkutan, 

data tersebut meliputi data tentang jumlah data angkutan sewa dan data-data 

lain yang berhubungan serta mendukung penelitian ini. 

 

3.4 Informan Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian terdapat dalam 

tabel 3.1 yaitu: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No. Informan Penelitian Bidang Jumlah 

1 Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian    1  

2 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian   1 

3 Sopir Pemilik angkutan sewa resmi   2 

4 Sopir Pemilik angkutan sewa ilegal   1 

5 Masyarakat Pengguna jasa  2 

TOTAL 7 

Sumber:  Data Olahan Penelitian, 2017 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung untuk melihat secara jelas 

bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar. 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan perihal permasalahan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan 

hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 

Dikumpulkan melalui catatan, arsip yang ada pada Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru.  

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data model interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

2. Reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan 

data yang mengarah pada pemecahan masalah penelitian. Kemudian data 

disederhanakan dan disusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal 

penting terkait hasil temuan. 

3. Penyajian data dengan melihat gambaran data yang diperoleh selama 

penelitian. Pada tahap ini, data yang telah direduksi dipaparkan dalam bentuk 

narasi, yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

4. Pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari analisis khusus untuk 

memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian 
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diverifikasi dengan melihat kembali reduksi data sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian. 

 


