
 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan 

Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, 

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode 

deskriptif  menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan 

data secara kata-kata, dan gambar. Maksud penulis menggunakan metode tersebut 

untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam 

tentang implementasi bus rapid transit sebagai transportasi publik di kota bandar 

lampung. 

B. Fokus Penelitan 

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan 

fokus. Spadley dalam Sugiono (2010:208) menyatakan bahwa A focused refer to a 

single cultural domain or a few related domains maksudnya adalah bahwa, fokus 

itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 
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sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial 

(lapangan). 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmuah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangar 

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi 

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih 

spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pelaksanaan Bus Rapid Transit sebagai Transportasi Publik di Kota Bandar 

Lampung memiliki indikator yang menentukan keberhasilan, yakni: 

a. Struktur Organisasi 

Hal ini menunjuk pada apakah struktur organisasi yang dipakai di Dinas 

Perhubungan dan PT. Trans Bandar Lampung sudah bekerja secara 

maksimal dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia untuk 

melaksanakan Bus Rapid Transit dengan melihat jumlahnya apakah sudah 

cukup dalam menjalankan operasionalnya. Disamping itu juga pada 

Sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menjalankan Bus Rapid 

Transit di Kota Bandar Lampung. 

c. Kesesuaian Tujuan Individu/Personel dengan Pesan Kebijakan 
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Dalam hal ini menunjuk pada apakah tujuan individu pelaksana kebijakan 

Bus Rapid Transit sudah sesuai dengan pesan kebijakan dalam 

melaksanakan Bus Rapid Transit sebagai Transportasi Publik. 

d. Komitmen (motivasi) dan Kompetensi (keahlian) personel untuk 

melaksanakan Implementasi (will and skill) 

Komitmen dan Kompetensi menunjuk pada apakah para pelaksana Bus 

Rapid Transit sudah memiliki komitmen dan kompetensi dalam 

menjalankan kebijakan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

e. Koordinasi dan Interaksi Antar Aktor 

Hal ini menunjuk pada Koordinasi dan Interaksi antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam implementasi Bus Rapid Transit  di Kota Bandar Lampung. 

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Hal ini menunjuk pada sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat akan mempengaruhi implementasi Bus Rapid Transit sebagai 

Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung serta bagaimana elit-elit 

mendukung tercapainya kebijakan tersebut. 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Bus Rapid Transit sebagai 

Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu dilakukan pada  dua tempat yaitu dinas Perhubungan dan kantor PT. Trans 

Bandar Lampung. Pemilihan lokasi yang pertama ini didasarkan dengan alasan, 

yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung karena Dinas ini yang telah 
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memberikan izin trayek dan izin kendaraan bus rapid transit di Kota Bandar 

Lampung. Dan pemilihan lokasi yang kedua ini didasarkan dengan alasan, yaitu 

kantor PT. Trans Bandar Lampung karena Kantor ini adalah tempat dimana Bus 

Rapid Transit ini dilaksanakan dan di operasikan menjadi Transportasi Publik di 

Kota Bandar Lampung. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya 

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil 

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian.Data primer ini 

diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap Implementasi Bus Rapid 

Transit (BRT) sebagai Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung.Adapun 

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bapak Bambang Hariyanto, S.Sos Selaku Kepala Seksi Bidang Angkutan 

Orang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, sebagai pihak 

pemerintahan yang mengatur dan memantau jalannya pelaksanaan Bus 

Rapid Transit di Kota Bandar Lampung. 
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2. Bapak Imam Riadi S.Kom selaku Kepala bagian SDM PT. Trans Bandar 

Lampung, sebagai pihak Bus Rapid Transit yang diberi Mandat oleh 

pemerintah untuk melaksanakan pelaksanaan Bus Rapid Transit. 

3. Pramudi atau pengemudi Bus Rapid Transit, sebagai pihak yang 

koordinator yang melaksanakan Bus Rapid Transit di lapangan. 

4. Penumpang pengguna Bus Rapid Transit, sebagai pihak pengguna Bus 

Rapid Transit yang merasakan secara langsung pelaksanaan Bus Rapid 

Transit. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa 

dokumen- dokumen tertulis yang terkait dengan pelaksanaan Bus Rapid 

Transit di Kota Bandar Lampung. 

Tabel 3.1 Dokumen – dokumen Pendukung Penelitian 

No. Nama Dokumen 

1. Profil Kota Bandar Lampung 

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung No.10 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 

3. UUD  No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

4. Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2009:224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, 

data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium 
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dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu 

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi:  

a) Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa 

deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan 

manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan 

berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan 

yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat 

dalam pelaksanaan bus rapid transit sebagai transportasi publik di kota bandar 

lampung. 

b) Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan 

menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas 

(tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk 

melakukan wawancara ini adalah tape recorder, dimana dilengkapi juga dengan 

catatan-catatan kecil peneliti. Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan bus rapid transit sebagai 

transportasi publik di kota bandar lampung. Pertanyaan yang diajukan tersebut 

diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan penelitian 

yang mengacu pada fokus penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya. 
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c) Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah  arsip- arsip yang dimiliki 

Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung dan PT. Trans Bandar Lampung. 

dari surat kabar, maupun buku- buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto 

dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat 

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi Data (reduction data). 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data  yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan padahal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 
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bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan.  

G. Teknik  Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:  

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data  

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan 

diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:  
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a) Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Triangulasi berupaya untuk 

mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh 

dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007:330) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yamg 

memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan 

teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi 

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau  pengamat lain. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

dengan menggunakan cara triangulasi sumber dengan membandingkan data 

hasil wawancara kepada sumber yang berbeda. Informan tersebut berasal dari 

elemen yang berbeda. Informan-informan tersebut, yaitu dari pihak Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung, pihak PT. Trans Bandar Lampung, 

Pramudi Bus Rapid Transit Kota Bandar Lampung, Penumpang Bus Rapid 

Transit di Kota Bandar Lampung.  

b) Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-

rekan sejawat. 

c) Kecukupan referensial 



68 

 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai 

lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan 

konteks antara pengirim dan penerima. 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.  

4. Kepastian Data 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil 

penelitiannya.  


