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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni sebuah penelitian yang 

berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. 

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif. 

 

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, 

yang mempunyai kebebasan kemauan, yang perilakunya hanya dapat 

dipahami dalam konteks budayanya, dan yang perilakunya tidak didasarkan 

pada hukum sebab akibat.dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan peristiwa sebagai data yang akan dianalisis. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud 

memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang 

terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam 

memahami makna fenomena yang adatersebut serta makna simbolis dibalik 

realita yang ada. Oleh  karena itu penelitian ini akan menitik beratkan pada 

upaya untuk memberikan deskripsi (gambaran) umum secara sistematis, 
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faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki 

dari suatu objek penelitian serta dipaparkan apa adanya. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Secara sederhana fokus penelitian adalah hal-hal ataupun fenomena yang 

menjadi pusat perhatian dari seorang peneliti, ada dua maksud tertentu yang 

ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan focus 

dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria 

inklusi-ekslusi suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Jadi dengan 

penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data yang mana yang akan dikumpulkan dan 

mana yang tidak perlu. Untuk mengetahui reformasi pelayanan yang 

dilakukan PT KAI maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah : 

Reformasi pelayanan yang dilakukan PT KAI. Fokus ini meliputi: 

(a) Reformasi Prosedur Pelayanan 

(b) Reformasi SDM 

(c) Reformasi Teknologi 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah di PT Kereta Api 

Indonesia, khususnya di PT Kereta Api Indonesia Sub Divisi Regional III.2 

Tanjung Karang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini mengingat 

bahwa Kantor PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III.2 Tanjung Karang 

merupakan satu-satunya kantor PT KAI cabang Kota Bandar Lampung, 

sehingga memiliki peran sentral terhadap pelayanan perkeretaapian di wilayah 

Provinsi Lampung. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

gabungan dari : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (secara langsung oleh 

peneliti). Secara aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama 

proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan observasi. 

2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, yakni telah melalui tangan kedua dan 

seterusnya. Data sekunder ini dapat diperoleh misalnya dari majalah, 

koran dan keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. 
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Adapun sumber data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi: 

1. Informan yaitu orang-orang yang benar-benar terlibat atau memahami 

reformasi pelayanan kereta api PT. KAI Subdivre III.2 Tanjung 

Karang. Informan ditentukan secara purposive (sengaja). Ketika 

peneliti memasuki lokasi penelitian terlebih dahulu akan dicari dan 

ditentukan key informan-nya. Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan yaitu, wawancara kepada pihak PT KAI Subdivre III.2 

Tanjung Karang, wawancara dengan masyarakat dan observasi di 

berbagai tempat yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Dokumen-dokumen, yaitu sebagai dokumen yang ada hubungannya 

dengan reformasi pelayanan kereta api PT. KAI Subdivre III.2 

Tanjung Karang. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh 

yaitu, selayang pandang PT KAI, standar pelayanan minimum, daftar 

nominatif peserta studi banding tahun 2014, dan data pendukung yang 

terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting karena data yang 

terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif 

guna pemecahan masalah dimana dalam setiap metode dan instrumen 

mempunyai keunggulan dan kelemahan, oleh karenanya dalam suatu proses 
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kegiatan penelitian dapat menggunakan metode pengumpulan data lebih dari 

satu, dengan tujuan bisa menutupi kelemahan-kelemahan dari yang satu ke 

yang lain. 

 

Peneliti dalam penelitian kualitatif mempunyai peran yang kompleks, yaitu 

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir data dan 

pemberi hasil laporan akhir hasil penelitian. Teknik pengumpulan data ini 

digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari 

sumber-sumbernya  yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan. Penelitian 

lapangan ini  memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Moleong  (2007:186) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan 

dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban. Peneliti 

menggunakan panduan wawancara berdasarkan masalah penelitian 

untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan 

tidak menyimpang. 

Adapun informan yang berhasil dimintai informasi dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1. Daftar Informan 

 

No Nama 

Informan 

Jabatan 

1. Kurniawan Wakil Kepala Stasiun 

Tanjung Karang 

2. Rohman Asisten Manajer Bidang 

Pelayanan 

3. Muhaimin Manajer Humas PT KAI 

Subdivre III.2 Tanjung 

Karang 

4. Febi 

Saputra 

Pengguna jasa kereta api 

5. Hafizi 

Romly 

Pengguna jasa kereta api 

 

 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008:158). 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti 

surat-surat, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sumber ini 

merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan 

pelaksanaan pelayanan publik dibidang perkeretaapian dalam rangka 

reformasi pelayanan perkeretaapian, yang mana dilakukan olah PT 

Kereta Api Indonesia Divisi Regional III.2 Tanjung Karang. 
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Tabel 2 

Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 Tentang 

Perkeretaapian 

Tata cara, peraturan dan 

standar pelayanan dalam 

penyelengaraan 

perkeretaapian. 

2. Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaha Milik Negara 

Mengenai fungsi Badan 

Usaha dalam mengelola 

sumber-sumber daya yang 

ada demi kepentingan negara. 

3. Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2014 

Standar pelayanan minimum 

di stasiun kereta api dan 

standar minimum pelayanan 

di dalam perjalanan 

4. Annual Report PT KAI Tahun 

2013 

Indeks kepuasan pelanggan 

kereta api di Indonesia  

5. Selayang Pandang PT Kereta 

Api Indonesia Tahun 2014 

Gambaran umum mengenai 

PT Kereta Api Indonesia  

6. Rekapitulasi Peserta Studi 

Banding Melihat China Dalam 

Perspektif Perkeretaapian Tahun 

Daftar nominatif peserta studi 

banding PT KAI subdivre 

III.2 
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2014-2015 Subdivre III.2 

Tanjung Karang 

Sumber: Olah Data Peneliti, 2015 

 

c) Observasi  

Batasan pengertian atau definisi observasi menurut Young dan 

Schmidt dalam Pasolong (2012:131) adalah sebagai pengamatan 

sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena 

yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada 

unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-

fenomena khusus yang diamati terjadi. Adapun observasi yang peneliti 

lakukan adalah mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku 

aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pelayanan 

perkeretaapian. 

 

 

F. Teknik Analisa Data 

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, 

maka dari data yang tekumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisa 

kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian hasil penelitian dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis 
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menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. 

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut 

(Milles and Huberman, 1992): 

 

1. Reduksi 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 akan direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian dicari tema atau polanya.  Reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan 

atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan 

terperinci.Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data 

dalam bentuk ringkasan. 

 

2. Penyajian Data 

Peyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan,matriks, network (jejaring kerja), chart, 
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grafik,  hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian 

singkat yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan 

terkait, selain itu juga disajikan dalam bentuk bagan dan tabel. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

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, 

hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang 

tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses 

verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang 

bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa 

terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh.Setiap 

penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau 

kebenaran atas hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut 
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dinamakan keabsahan data. Kriteria dalam teknik keabsahan data dapat dilihat 

sebagai berikut. 

 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

2. Keteralihan (transferability) 

3. Ketergantungan (dependebity) 

4. Kepastian (confirmbility) 

 

Pada penelitian ini dan berdasarkan empat kriteria data yang telah dijelaskan 

diatas, peneliti menggunakan derajat kepercayaan dan keteralihan. Keteralihan 

dilakukan dengan teknik uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil 

penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks lokasi 

penelitian diselenggarakan. Dengan keteralihan diharapkan pembaca menjadi 

jelas atas hasil penelitian sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Selain itu, peneliti 

juga menggunakan teknik keabsahan data derajat kepercayaan, yaitu 

menerapkan kriterium derajat pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi dalam melaksanakan inkuri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai 

dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian 

oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Untuk memeriksa credibility 

menurut Moleong (2004: 327) maka dilakukan kegiatan sebagai berikut: 
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1. Triangulasi 

Triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, 

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan 

dengan metode yang berlainan. Ada empat pola triangulasi yaitu 

triangulasi data, sumber data, metode dan teori. Pada penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi data. 

 

2. Membicarakannya dengan rekan sejawat yang mempunyai 

pengetahuan  tentang pokok penelitian dan juga tentang 

metodologinya. Pembicaraan ini antara lain bertujuan untuk 

memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan manantang 

kepercayaan akan keberhasilan hasil penelitian. 

 

3. Kecukupan Referensial 

Yaitu dengan memenfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Misalnya, berita di televisi dapat dimanfaatkan untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah 

terkumpul. 

 

Kemudian dalam penelitian ini digunakan teknik keabsahan data dengan 

triangulasi. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 
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perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-

recheck temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode 

atau teori. 


