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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan dicarikan cara 

pemecahannya.
1
 

A. Jenis Penelitian   

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka. 

Penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan 

rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, 

mempergunakan cara kerja sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, 

sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan proses 

menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah 

dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.
2
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 

Informatika Kota Pekanbaru. Jl. DR. Sutomo No.88 Telp.(0761) 21819 

Pekanbaru. 

Adapun waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini lebih kurang 2 

bulan, terhitung mulai dari bulan oktober sampai dengan bulan november 2016. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan yakni Kepala Bidang 

Angkutan,  Kepala Seksi Angkutan Jalan, Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu Lintas Jalan, dan satu orang staf Bagian Seksi Angkutan 

Jalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru 

berupa informasi tentang sosialisasi perizinan trayek angkutan kota dengan 

melakukan wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka agar mendapat data lengkap 

dan mendalam. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang 

didapatkan, seperti dokumentasi, dan lampiran data-data lain yang 

dipublikasikan yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah. 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai 

suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah 

sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri 

sampel yang ditetapkan.
3
 Yang menjadi informan peneliti adalah: 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 

dan Kepala Bidang Angkutan dan informan pendukung yaitu 3 orang Pegawai 

Bidang Angkutan yang mengikuti langsung saat penyuluhan sosialisasi. 

1. Informasi kunci yang terdiri dari Kepala Bidang Angkutan Dinas 

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru. 

2. Informan biasa yaitu Kepala Seksi Angkutan Jalan, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, dan satu orang staf 

Bagian Seksi Angkutan Jalan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis mengunakan beberapa 

teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan
4
: 

1. Observasi  

Obeservasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk 

memahami, mencari jawaban, dan bukti terhadap gajala, peristiwa, kejadian, 

atau realitas yang diteliti baik berupa perilaku, keadaan, benda maupun 

simbol-simbol tertentu. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyalin data-data yang tersedia pada interview atau instansi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

F. Validitas Data  

Validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 

data. Triangulasi data adalah pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti 

pada saat mengumpulkan dan menganalisa data dengan menggabungkan hasil 

observasi dilapangan dengan mengaitkan hasil wawancara dan dokumentasi dari 

penelitian yang dilakukan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi 

metode ini merupakan pengecekan keabsahan data dan temuan riset, maka 

triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh data.
5
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek tertentu. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 

dengan data ,mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi satuan yang 

dapat dikelola , mensinesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari , dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
6
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