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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian Kualitatif 

 Dalam Penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode 

penelitian kualitatif, (Moleong, 2007) mendefinisikan penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa 

yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, 

dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang memiliki 

tujuan memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan 

mengkedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti. (Lexy Moleong, 2002) 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

wawancara mendalam terhadap pengguna jalan tol mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketertarikan untuk tetap menggunakan fasilitas jalan tol setelah 

diberlakukan 100 persen transaksi non-tunai  (e-toll).  Sehingga jenis desain 

penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah desain 

deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan sesuatu 

yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pengguna 

jalan tol untuk menggunakan E-Toll card.  
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3.2 Subjek Penelitian  

 Penelitian kualitatif menggunakan istilah populasi sebagai objek, karena 

hasil dari penelitian kualitatif tidak diberlakukan ke populasi namun ke tempat 

lain yang memiliki kesamaan situsasi sosial. Sedangkan sampel dalam penelitian 

kualitatif disebut responden atau narasumber (Lexy Moleong, 2002).  Penentuan 

narasumber pada penelitian ini adalah menggunakan judgment sampling yaitu 

teknik purposive sampling dengan penentuan kriteria khusus berupa pertimbangan 

tertentu (Jogiyanto, 2013). Pada penelitian ini telah ditentukan bahwa subjek yang 

akan di wawancara secara mendalam sebanyak 30 orang dengan kriteria yang 

merupakan pengguna jalan tol di kota semarang. 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh peneliti secara langsung dengan responden (narasumber). Pada proses 

pengumpulan data peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber untuk 

memperoleh informasi mengenai apa yang diteliti. Kriteria dalam pemilihan 

responden adalah sbb: 

1. Menggunakan fasilitas jalan tol di kota semarang 

2. Bisa menggendarai mobil 

3. Berusia diatas 19 tahun  

 Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 19 tahun 

ke atas karena usia itu dinilai sudah cukup mampu memberikan pendapat dan 

pernyataan yang tidak berubah-ubah. 

 



24 
 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan juga focus group dicussion. 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

3.4.1 Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Menurut (Lexy Moleong, 2002) terdapat tiga bentuk 

wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan 

wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk 

wawancara semi terstruktur karena Wawancara semi- terstruktur lebih tepat 

dilakukan penelitian kualitatif  daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari 

wawancara semi-terstruktur  adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema 

dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi 

terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan 

dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu 

fenomena.  

3.5 Uji Keabsahan Data 

 Pada penelitian secara kualitatif keabsahan (trustworthiness) data yang 

diperlukan adalah teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu, dimana ada empat kriteria yang dapat 
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digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. 

(Moleong, 2007) 

 Menurut (Moleong, 2007) dalam melakukan uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif ) ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar hasil penelitian 

kualitatif memenuhi kriteria reabilitas (validitas internal), yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamat, metode triangulasi, pemeriksaan teman 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan 

anggota, uraian rinci dan auditing. Pada penelitian ini, uji keabsahan data 

dilakukan dengan metode : 

3.5.1 Ketekunan pengamatan  

 Ketekunan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisi yang konstan, 

membatasi dari segala pengaruh, mencari apa yang diperhitungkan dan apa yang 

tidak dapat. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur 

dalam suatu kondisi situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti, 

lalu kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti akan 

melakukan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol. Peneliti akan memperhatikan ketekunan, yaitu 

meliputi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tidak memotong 

pembicaraan subjek, memperhatikan keadaan subjek, juga kecermatan. 

3.5.2 Triangulasi 

 Triangulasi merupakan proses mengecek kebenaran data tertentu dengan 

jalan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain.  Selaras 
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dengan hal tersebut Moleong berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu pembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2007) Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan 

data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, dan teori. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Setelah wawancara selesai dilakukan maka peneliti akan mengolah data 

hasil wawancara, akan tetapi peneliti akan terlebuh dahulu untuk membuat 

transkip wawancara, yaitu menuliskan semua hasil wawancara dalam bentuk 

tulisan terstruktur. Kemudian penulis akan menganalisis melalui pendekatan 

content analysis dengan mengidentifikasi informasi yang didapat. Selanjutnya 

dilakukan coding yaitu memasukkannya ke dalam kategori kemudian menarik 

kesimpulan. (Hamidi, 2013). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

analisis data penelitian ini sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

 Dari data transkip wawancara yang telah dicatat, perlu untuk segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data mempunyai arti 

merangkum, memilih hal pokok, berfokus pada hal yang penting, mencari pola 

dan tema dari data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang telah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam 

melakukan pengumpulan data  selanjutnya.    

 Dalam hal ini, reduksi data dilakukan peneliti dengan memfokuskan pada 

hal-hal yang diangap penting oleh peneliti. Penelitian hendaknya memfokuskan 
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diri pada tanggapan atau respon dari narasumber mengenai penerimaan dan 

ketertarikan untuk menggunakan jalan tol setelah diberlakukan secara 100 persen 

transaksi e-toll berdasarkan pada kerangka teori TAM (Technology Acceptance 

Model). 

3.6.2 Menyusun Data dalam Bentuk Satuan-satuan 

 Dalam langkah berikutnya yang dilakukan adalah dengan 

mengklasifikaskan data kedalam suatu kategori tertentu.  Katagori dalam 

penyusunan data berarti salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang 

disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu (Moleong, 

2007). Dalam penyusunan dalam suatu kategori akan didasarkan pada ciri masing-

masing satuan informasi data yang memiliki kesamaan. 

3.6.3 Coding 

 Dalam proses pembuatan kategori data dapat dilakukan sambil membuat suatu 

coding, yaitu proses penguraian / penjabaran, pengkonsepan, serta penyusunan 

kembali dengan cara baru. Pada  proses inilah yang merupakan proses penyusunan  

teori baru. 

 

  


