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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Dimana penelitian kualitatif ialah, sutau pengamatan (observasi) terhadap

aktifitas orang yang di teliti dan situasi sosialnya. Demikian juga peneliti bisa

merupakan suatu aktifitas mewawancarai sejumlah orang, sehingga, terungkap

ide atau keinginan yang ada di balik penyataan dan aktifitas mereka sehingga

sejumlah informasi atau cerita yang rinci tentang subyek dan latar sosial

penelitian. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara

mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang sangat

mendetail termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian (Hamidi

2004:3)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan konsep

dan judul dan rumusan masalah yang di paparkan di pendahuluan yang

mengarah pada studi kasus. Peneliti bisa mendeskripsikan tentang objek yang

akan diteliti secara sistematis yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
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B. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan,

fenomena, variable, dan keadaan yang ditemukan dan terjadi di saat proses

penelitian sedang berlangsung dan kemudaian hasil dari penelitian ini akan di

suguhkan apa adanya sesuai dengan temuan.

Pada penelitian ini peneliti tidak diperbolehkan untuk membimbing dan

mengarahkan subjek penelitian. Dengan tujuan agar data yang di dapatkan

adalah data murni, tanpa adanya campur tangan dari peneliti dan benar-benar

asli dari narasumber atau dasar penelitian.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di kantor Tour & Travel dengan  memiliki

rute Malang – Jogja dan berada di wilayah Malang Raya. Penelitian ini akan

berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, dimulai dari minggu ke tiga di

bulan April dan akan di ahiri pada minggu kedua di bulan Mei. Setelah proposal

ini di seminarkan karena menurut peneliti selang waktu tersebut dirasa cukup

untuk melakukan penelitian.

D. Subjek Penelitian

Teknik untuk menentukan subjek, peneliti menggunakan purposive

sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan

subejek penelitian dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diangkat

oleh peneliti (Sugiyono 2016:218-219).



45

Purposive sampling digunakan, jika peneliti mempunyai judgment

pribadi dalam memilih individu-individu yang di sampel. Karena menurut

pendapat peneliti mereka itulah individu-individu yang telah dipilih adalah

yang mengerti tentang populasinya (Sigit 2001:89).

Untuk menentukan kriteria pada sopir travel. Adapun kriteria yang

menjadi subyek penelitian sebagai berikut :

1. Seseorang yang bekerja sebagai sopir Tour & Tavel.

2. Sopir travel memiliki trayek atau rute khusus Malang - Jogja.

3. Sopir yang kantor Tour & Travel berada di wilayah Malang Raya.

4. Sopir yang memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di satu tempat

instansi Tour & Travel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Wawancara

mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sudut

pandang objek penelitian secara lebih luas mengenai pengalaman mereka

menjadi seorang sopir travel.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analasis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik

analisis dari Miles dan Huberman yaitu Analisis Model Interaktif.

Sebagaimana dikutip Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun

aktivitas dalam analisis data antara lain :

Gambar 3.1 Analisis Model Interaksi (Sugiyono, 2009 : 247)

1. Pengumpulan Data

Proses analisis data pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data

yang dimulai dengan mencari data, mengumpulkan data kemudian

dikoleksi. Dalam proses ini peneliti akan mendapatkan data yang

dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstarksi

data yang ada dalam field notes. Merupakan catatan wawancara dan

observassi pada penelitian dan kualitatif, termasuk didalamnya apa yang
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dibuat oleh orang lain yang ditemukan penelitian. Reduksi data dapat

dilakukan dengan cara menyeleksi melalui ringkasan atau

menggolongkannya dalam suatu pola yang jelas.

3. Penyajian Data

Penyajian informasi dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis

dan sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data ini harus mengacu

pada rumusan masalah yang dijadikan sebagai pernyataan penelitian

sehingga yang tersaji adalah deskripsi mengenai kondisi yang menceritakan

dan menunjuk permasalahan yang ada. Selain dalam bentuk kalimat juga

berbentuk matriks, gambar, jaringan kerja table, sebagai pendukung narasi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan analisis dari rangkaian pengolahan

data berupa gejala atau kasus yang terdapat dilapangan. Kesimpulan awal

yang dikemukan masih bersifat sementara, maka perlu dilakukan verikasi

untuk menghindari kesimpulan-kesimpulan data yang kurang jelas.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi

sumber. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Triangulasi sumber sendiri berarti menguji kredibilitas data yang

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa

sumber.


