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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan (fied research) atau pendekatan kualitatif. Penelitian 

lapangan (fied research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau pada responden. Sedangkan pendekatan penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologis. 

Pendekatan sosiologi yaitu suatu metode yang pembahasannya atas 

suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada 

pembahasan tersebut. 

 

3.2 Waktu dan Tempet Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini 

dilaksanakan setelah seminar proposal dan telah memiliki 

surat izin penelitian. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk 

diadakan suatu penelitian. Adapun tempat pelaksanaan 

penelitian ini adalah PT. Bosowa Taksi Kendari. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Adapun data kuantitatif adalah jenis data yang 

dapat diukur dan dihitung secara langsung, yang berupa 

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk 

bilangan atau angka (Sugiyono, 2010:15). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 

penelitian, penulis menggunakan data sekunder. Dimana 
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data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung atau turun lapangan. Dapat juga dikatakan 

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. 

Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sember data 

sekunder dan data yang digunakan yaitu sebagai landasan 

teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen-

dokumen, buku, internet serta data tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. 

 

3.4 Teknik Pegumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dalam penelitian, fokus penelitian 

yang paling penting adalah pemahaman dan 

kemapuannya dalam membuat makna atas suatu 

kejadian ato fenomena yang akan di teliti (Damin, 

2020). Observasi juga merupakan pengamatan dan 

pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti pada 

penelitian ini yaitu pengemudi taksi pada PT Bosowa 

Taksi di Kota Kendari. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara 

berialog dengan informan atau narasumber yang 

dianggap memahami masalah yang akan dibahas. 

Wawancara ini dilakukan dengan dua bentuk, pertama 

secara struktur yaitu dengan memakai format tertulis 

yang telah disediakan oleh peneliti berupa uraian-

uraian pernyataan berkaitan dengan pokok-pokok 

permasalahan secara langsung kepada pihak informan. 

Kedua, wawancara dengan tidak berstruktur yang 

dilakukan tanpa format tertulis. Melainkan bersifat 

kondisional, sesuai kebutuhan data. Dalam penelitian 
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ini wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang 

terkait yaitu pengemudi taksi pada PT Bosowa Taksi di 

Kota Kendari. 

3. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang 

nantinya digunakan untuk mempelajari pengetahuan 

dan fakta yang akan diteliti. Baik itu berupa tulisan, 

gambar, ataupun karya-karya. Adapun sumber-sumber 

dokumentasi tersebut berasal dari arsip PT Bosowa 

Taksi di Kota Kendari, dokumen-dokumen, data-data 

dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi 

yang diperlukan untuk penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data 

sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka 

konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. 

Reduksi data merupakan suatu analisis yang akan 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-

penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang 

utama bagi analisis kualitatif yang valid yang meliputi, 

berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah 

diraih. Dengan demikian seorang penganlisis dapat melihat 

apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik 

kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan 

analisis yang menurut saran dikisahkan oleh penyajian 

sebagai suatu yang mungkin berguna. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi 

begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan 

peninjauan kembali. Singkatnya makna-makna yang 

muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada 

waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu 

diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

(Huberman, 1992). 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode triangulasi, dalam hal ini berdasarkan pada 

sumber data. Hal ini untuk menjaga adanya informan yang 

memberikan informasi data yang kurang relevan terhadap 

pembahasan penelitian. Adapun triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut.  

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu mengecek kembali data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber informan. Dalam hal ini 

peneliti menguji data yang telah diperoleh dari kepala cabang 

perusahaan PT. Bosowa Taksi Kendaru, para pegawai, para 

pengawas taksi bosowa, dan para pengemudi taksi dan 

dokumen/arsip  Kantor PT. Bosowa Taksi Kendari, serta 

literatur, buku-buku, karya ilmiah para ahli, kliping, artikel, 

jurnal, koran, web (internet), maupun data atau informasi 

lainnya yang berhubungan serta mempunyai relevansi dengan 

judul penelitian.  

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu mengecek kembali data pada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yakni data 

yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek atau 

disinkronkan dengan hasil observasi dan dokumentasi.  

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

dan situasi yang berbeda. Karena waktu juga sering 

mempengaruhi keabsahan data. Data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar 

dan belum banyak masalah dalam aktivitasnya, maka sudah 

dipastikan akan memberikan data atau informasi yang lebih valid.  


