
 
 

 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti (Herdiansyah, 2010:9). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu 

untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, 

sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data dalam rangka mengetahui 

dan memahami optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Kota Metro. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Metro yang beralamat di JL. Jendral A.H Nasution, No. 13, 

Kota Metro. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberikan kewenangan 

untuk melakukan pemungutan retribusi terminal dan mengelola terminal di Kota 

Metro, khususnya di UPT terminal yang ada di Kota Metro yaitu UPT terminal 

Kota Metro dan UPT terminal mulyojati karena pelaksanaan teknis pemungutan 

retribusi terminal dilakukan kedua pihak UPT tersebut. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas pemahaman tentang konsep-konsep penting yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dijelaskan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 

empat fungsi manajemen untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemungutan 

retribusi terminal berjalan dengan lancar dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

A. . Perencanaan 

Rencana UPT Terminal Kota Metro dan Terminal Mulyojati dalam 

menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi terminal. 

B. Pengorganisasian 

Pembagian kerja aparat UPT Terminal dan petugas pemungut retribusi. 

C. Penggerakan 

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang dilakukan petugas pemungut 

retribusi. 

D. Pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPT terminal. 

3.4 Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku 

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dimaksud 

adalah: 
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 Tabel 3.1 Informan Penelitian 

 

No Nama Informan Jabatan 

1. Abdul Somad S.Pd Kepala UPT Terminal Kota 

2. Rizal Pahrowi S.E Kepala UPT Terminal Induk Mulyojati 

3. Marsoleh Petugas Pemungut Retribusi Terminal Induk 

Mulyojati 

4. Sarwani Petugas Pemungut Retribusi Terminal Kota 

Metro 

5. Untung Prayetnno, 

Sopian dan Anto 

Masyarakat pengguna jasa terminal dan 

Operator 

Sumber:Riset Tahun 2015 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

A. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi 

penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara: 

1. Wawancara 

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data 

mengenai hal yang berkaitan dengan retribusi terminal. Dalam melakukan 

wawancara pedoman pertanyaan disusun berdasarkan kepentingan masalah yang 

akan diteliti tentang proses manajemen yang dilakukan pihak Dishubkominfo dan 

pengoptimalisasian pemungutan retribusi terminal di Kota Metro. 

 

2. Observasi 

Peneliti akan menggunakan observasi non-partisipatif, peneliti akan melakukan 

pengamatan langsung ke lapangan dan melihat bagaimana proses pemungutan 

retribusi terminal di Kota Metro oleh Dishubkominfo khususnya di UPT terminal. 
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B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 

Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan 

kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder penelitian ini 

diperoleh dengan cara: 

1. Dokumentasi 

Peneliti akan mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan 

retribusi di Kota Metro yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, peraturan 

perundang-undangan seputar retribusi terminal di Kota Metro. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, aktivitas analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

1. Reduksi Data (Data reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian 

dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama 

penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan reduksi data 

yang dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan tentang hal-hal pokok yang 

dilakukan Dishubkominfo dalam melakukan pemungutan retribusi terminal, 

contoh hal pokoknya adalah mengamati proses petugas pemungut retribusi 

terminal dalam melakukan tugasnya. 
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2. Penyajian Data (Data display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang data yang 

ada. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian seputar retribusi 

terminal di Kota Metro. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan di penelitian kualitatif demi 

kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Di 

dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan 

validitas internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya 

ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan reliabilitas (dependability) 

pada asapek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability). Pada penelitian 

kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat 

hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Berikut penjelasan 

mengenai metode pengujian keabsahan data kualitatif : 
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1. Validitas internal (Credibility) 

Validitas internal adalah tingkatan dimana hasil-hasil penelitian dapat dipercaya 

kebenarannya atau berkenaan dengan derajat akurasi antar desain penelitian dan 

hasil yang dicapai. Validitas internal merupakan hal yang esensial yang harus 

dipenuhi jika peneliti menginginkan hasil studinya bermakna. Validitas internal 

mengacu pada kemampuan desain penelitian untuk menyingkirkan atau membuat 

masuk akal penjelasan alternatif hasil, atau masuk akal dugaan sementara. Ada 

beberapa macam pengujian kredibilitas, antara lain: 

a. Perpanjangan pengamatan 

b. Meningkatkan ketekunan 

c. Triangulasi 

d. Analisis Kasus Negatif 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

f. Mengadakan Member Check 

 

Untuk mencapai kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Hal ini dilakukan untuk membuat jarak antara peneliti dan narasumber semakin 

dekat, sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber 

karena telah mempercayai peneliti. Selain itu perpanjangan pengamatan juga 

dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. 
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b. Meningkatkan Ketekunan 

Maksud dari meningkatkan ketekunan disini adalah peneliti melakukan 

pengamatan dengan cermat dan berkesinambungan. Dalam hal ini pengamatan 

yang dimaksud adalah melihat langsung proses pemungutan retribusi terminal 

yang dilakukan pihak Dishubkominfo. Dengan demikian, peneliti dapat 

mendeskripsikan tentang apa yang diamati. 

 

c. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah 

informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap 

data yang telah ada. Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Sumber lain 

yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah orang-orang lain yang berada di 

lapangan, seperti pengguna jasa terminal, kepala UPT terminal, petugas pemungut 

retribusi dan operator. Maksud triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini 

antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan dan key informan. Triangulasi data dilakukan dengan 

cara, pertama membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan 

berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil 

wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah 
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kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata, tetapi lebih penting lagi 

adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

 

d. Analisis Kasus Negatif 

Dalam hal ini peneliti akan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang diperoleh sudah dapat dipercaya. 

Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. 

 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan alat untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan. Alat yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, dan lain 

sebagainya. Alat yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data. 

 

f. Mengadakan Member Check 

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi atau informan. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data 

tersebut valid. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode 

pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat satu temuan, atau kesimpulan. 

 

2. Validitas Eksternal (Transferability) 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian. Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 

universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip 
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dengan objek penelitian. Maka pengujian transferability perlu dilakukan guna 

memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh 

pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat 

dihindari oleh pembaca karena telah memahami data yang diperoleh dalam 

penelitian. 

 

3. Reliabilitas (Depenability) 

Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pengaudit independen untuk memperoleh 

gambaran objektif mengenai proses penelitian yang dilakukan peneliti, baik pada 

saat menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, uji keabsahan data, hingga menemukan hasil dalam 

penelitian. Reliabilitas penelitian tidak akan diragukan apabila peneliti dapat 

bertanggung jawab dan menjabarkan secara sistematis keseluruhan rangkaian 

penelitian telah dilakukan. Untuk mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian 

ini maka peneliti akan melakukan teknik ulang atau check recheck. 

 

4. Obyektivitas (Konfirmability) 

Sebuah proses dalam penelitian kualitatif juga memiliki peran yang signifikan 

dalam menentukan hasil penelitian. Proses yang dimaksud menjadi penentu arah 

dan gerak penelitian yang dilaksanakan. Dalam hal ini proses yang dimaksud 

peneliti adalah mengamati proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengawasan pihak Dishubkominfo dalam rangka mengoptimalisasikan 

pemungutan retribusi terminal. Hal ini juga terkait dengan pengujian obyektivitas 

yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Menguji obyektivitas berarti 
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menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar obyektivitas. 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu 

dilakukan adalah mengolah data tersebut. Menurut Singarimbun dan Efendi 

(1995:240) data yang diperoleh dari lapangan tersebut akan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Editing, kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa kelengkapan 

hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau 

kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian selanjutnya. Data 

yang di edit berupa data hasil wawancara dengan anggota UPT terminal di Kota 

Metro, petugas pemungut retribusi serta masyarakat pengguna jasa terminal dan 

operator. 

2. Interpretasi, adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh 

penulis dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian di interpretasikan 

untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini interpretasi dilakukan dengan menafsirkan atau menjabarkan 

kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara. 




