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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pasti memerlukan metode tertentu sehingga 

penelitian dapat memberikan data dan hasil yang sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

metode kualitatif. Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif adalah suatu 

strategi penelitian yang dilakukan dengan eksplorasi, memahami makna, dan 

mencari permasalahan sosial secara mendalam baik pada individu maupun 

kelompok. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menggunakan sudut 

pandang dengan gaya induktif, fokus kepada individual, dan mengartikan 

kompleksitas permasalahan yang ada. Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa 

strategi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian mulai dari etnografi, 

grounded theory, study kasus, fenomenologi, dan naratif. 

3.2 Definisi Metode Kualitatif 

  Menurut Cresswell (2009) Penelitian kualitatif adalah sarana untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan 

dengan masalah sosial. proses penelitian melibatkan pertanyaan dan beberapa 

seraingkaian prosedur, lalu data penelitian biasanya dikumpulkan dari peserta 

yang diteliti (participan’s setting). Mereka terlibat dalam bentuk penyelidikan 

dengan cara gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya 

kompleksitas situasi. 
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3.2.1 Pendekatan Fenomenologi  

 Metode fenomenologi, menurut Creswell (2009) studi fenomenologi 

menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang 

sebuah konsep atau fenomena. Sedangkan menurut Creswell (2009) penelitian 

fenomenologis berusaha mencari tentang hal-hal yang perlu (esensial), struktur 

esensi atau arti pengalaman yang mendasar dan menekankan pada intensitas 

kesadaran dimana pengalaman terdiri hal-hal yang tampak dari luar dan hal-hal 

yang berada dalam kesadaran masing-masing berdasarkan memori, image, dan 

arti.  

3.3 Implementasi 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada wilayah Yogyakarta yang meliputi 

kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, dan Kotamadya, yang merupakan wilayah 

domisili Yogyakarta dengan mengambil sampel pengemudi go-jek yang bekerja 

pada daerah Yogyakarta. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diambil dari sumber data yang pertama di 

lapangan atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini, 

diperoleh dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan melalui 

wawancara secara langsung dengan pengemudi go-jek yang bekerja di wilayah 

Yogyakarta. 
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3.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh ke dua setelah data primer. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sarana memperoleh 

data. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pembanding dari data 

primer yang telah diperoleh. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara  

 Menurut Cresswell (2009) wawancara adalah data pokok yang harus ada 

selama proses penelitian. Kelebihan wawancara adalah penulis dapat memberikan 

informasi historis, serta memungkinkan penulis untuk menyediakan pertanyaan-

pertanyaan. Lalu kekurangan dari wawancara adalah narasumber memberikan 

informasi yang secara langsung tidak disaring melalui pandangan orang yang 

diwawancarai. Pada penelitian ini penulis melakukan sesi wawancara dengan 

pengemudi go-jek yang berlatar belakang usia, gender, dan bekerja full time atau 

part time. 

3.5.2 Observasi 

 Metode observasi dilakukan supaya penulis mendapatkan banyak 

informasi. Menurut Cresswell (2009), pengamatan kualitatif adalah ketika penulis 

mengambil catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di tempat 

penelitian. Kelebihan dari pengamatan adalah penulis dapat memiliki pengalaman 

pertama dalam menangani dan melihat aspek yang tidak biasa selama meneliti. 

Pada penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan fenomena ketika waktu 
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hujan, melakukan pengecekan melalui aplikasi go-jek, dan melihat gejala-gejala 

yang terjadi pada saat hujan. 

 Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan di beberapa 

tempat di jalan Yogyakarta. Mengunjungi beberapa tempat berkumpulnya 

pengemudi go-jek lalu mewawancarai pengemudi dan melihat bagaimana mereka. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Selain menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, 

penulis juga menggunakan dokumen-dokumen yang akan melengkapi data yang 

ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut 

Cresswell (2009) dokumen ini meliputi dokumen publik (Koran, laporan resmi, 

risalah rapat) atau dokumen pribadi (misalnya jurnal pribadi dan cacatan harian, 

surat, e-mail). Dokumen memiliki kelebihan yakni penulis mendapatkan data 

berupa bahasa dan kata-kata yang dapat diakses dengan nyaman oleh penulis. 

Kekurangan dari data dokumentasi adalah dokumen tidak komplet, atau data 

belum tentu benar karena terkadang data yang ada adalah data yang belum valid. 

Pada penelitian ini penulis akan mengambil data dokumentasi terkait sumber 

resmi dari website yang memiliki kredibilitas, mendokumentasikan pengemudi 

yang menjadi narasumber (bisa melalui aplikasi pengemudi mereka). 

3.6 Narasumber Penelitian 

 Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi tentang segala 

yang terkait dalam penelitian. Sebelum menentukan narasumber yang tepat untuk 

memperoleh data yang diinginkan, terlebih dahulu harus diketahui populasi untuk 

menentukan sampel yang tepat. Untuk pengambilan sampel, penulis 
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menggunakan teknik purposive sampling. Pengertian dari purposive sampling 

adalah teknik sampling non random sampling yang mana penulis menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Pada penelitian bekerja atau tidak bekerja pengemudi go-jek pada saat hujan 

penulis melakukan wawancara dengan 2 pengemudi yang memiliki latar belakang 

bekerja secara full time dan pengemudi yang bekerja secara part time. Keputusan 

pengambilan purposive sampling tersebut atas saran dosen pembimbing penulis 

untuk melihat gambaran awal tentang temuan data yang ada di lapangan. 

Wawancara dengan 2 narasumber tersebut penulis lakukan pada tanggal 11 April 

2019 dengan narasumber yakni Iwan Setiawan dan Heri Iriawan. Berikut adalah 

narasumber utama yang dipilh dalam penelitian:  

1. Nama: Setiawan Eko 

Status: menikah 

Usia: 41 tahun 

Alamat: Jl. P Puger 3 No.21 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. 

Telepon: 081219335551 

Status kerja: Part time 

 Setiawan adalah seorang pengemudi go-jek yang awal bergabung menjadi 

mitra go-jek sejak tahun 2016. Penulis memilih Setiawan menjadi narasumber 

karena Kustianto termasuk pengemudi go-jek yang sudah lama dan 

berpengalaman dalam bekerja menjadi pengemudi go-jek. Hingga saat ini 

pekerjaan menjadi pengemudi go-jek masih Setiawan lakukan.  
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2. Nama: Heri Iriawan 

Status: belum menikah 

Usia: 26 tahun 

Alamat: Desa Tunggoro RT 05 RW 02 Sigaluh Banjarnegara. 

Domisili: Jl. Sukun Mancasan Depok Sleman Yogyakarta. 

Telepon: 083128129691 

Status kerja: Full time 

 Heri Iriawan adalah pengemudi go-jek yang awal mula bergabung menjadi 

pengemudi sejak akhir tahun 2017. Sebelumnya Heri adalah seorang mahasiswa 

di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Walaupun awalnya iseng-

iseng mencoba untuk menjadi pengemudi go-jek namun saat ini pekerjaan 

tersebut justru merupakan pekerjaan utama bagi Heri. Alasan penulis memilih 

Heri menjadi narasumber adalah pengalaman Heri yang sudah cukup lama 

menjadi pengemudi go-jek.  

3. Nama: Kustianto 

Jenis Kelamin: laki-laki 

Status: menikah 

Usia: 42 tahun 

Alamat: candi karang, Sardonoharjo 

Telepon: 089674338755 

Status Kerja: Full time 

 Kustianto adalah seorang pengemudi go-jek yang bergabung menjadi 

mitra go-jek sejak tahun pertengahan 2017. Selama 2 tahun lebih bekerja sebagai 
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pengemudi, banyak pengalaman yang dialami oleh Kustianto. Sebelumnya 

Kustianto memiliki berbagai macam pekerjaan seperti kuli bangunan, tukang 

parkir, dan lain-lain. alasan penulis memilih Kustianto sebagai narasumber adalah 

karena beliau memiliki pengalaman dan etos kerja yang tinggi. ketika bertemu 

beliau pernah menceritakan kecelakaan yang dialami selama bekerja. hingga saat 

ini Kustianto belajar dari pengalaman masa lalu dan tetap bekerja sebagai 

pengemudi go-jek. 

4. Nama: Hartono Lapan Suroto 

Jenis kelamin: laki-laki 

Status: belum menikah 

Usia: 27 tahun 

Alamat: Grenjeng RT 03 RW 01 Babadan Purwomartani Kalasan Sleman 

Telepon: 081946059693 

Status bekerja: Full time 

 Lapan adalah seorang pengemudi go-jek yang bergabung menjadi mitra 

go-ek sejak akhir tahun 2017. Sebelumnya Lapan adalah seorang mahasiswa 

tingkat akhir yang mencari kesibukan sembari mendapatkan penghasilan. Hingga 

lulus kuliah saat ini pekerjaan menjadi pengemudi go-jek masih ia lakukan secara 

full time. Alasan penulis memilih Lapan sebagai narasumber penelitian adalah 

karena pengalaman dan etos kerja yang tinggi Lapan sebagai pengemudi go-jek. 
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3.6.1 Biodata Narasumber Utama  

 Dalam penelitian ini berikut adalah biodata narasumber utama. Biodata di 

bawah menunjukan Nama, jenis kelamin, status, usia, alamat, dan status kerja. 

untuk lebih jelasnya pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. 

Biodata Narasumber 

Nama Jenis 

Kelamin 

Status Usia Alamat 

Iwan Setiawan Laki-laki Menikah 40 tahun Jl. P Puger 3 No.21 

Maguwoharjo 

Heri Iriawan Laki-laki Single 27 tahun Jl. Sukun Condong 

Catur Sleman 

Kustianto Laki-laki Menikah 42 tahun Candi karang, 

Sardonoharjo 

Hartono Lapan 

Suroto 

Laki-laki Single 27 tahun Babadan 

Purwomartani 

Kalasan Sleman 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

3.6.2 Biodata Narasumber Pendukung 

 Dalam penelitian ini berikut adalah biodata narasumber pendukung. 

Biodata di bawah menunjukan Nama, jenis kelamin, status, usia, alamat, dan 

status kerja. untuk lebih jelasnya pada tabel berikut: 

Tabel 3.2. 

Biodata Narasumber Pendukung 

Nama Jenis 

Kelamin 

Status Usia Alamat 

Sri Widodo Laki-laki  Menikah 39 tahun Tajem, Sleman 

Wely 

Waldianto 

Laki-laki  Menikah  31 tahun  Turusan, 

Bnayuraden 

Gamping Sleman 

 Rahmat Arief 

Udin 

Laki-laki  Single  25 tahun  Rejotani 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

 Penulis mengumpulkan narasumber dengan mencari pengemudi yang 

bekerja di wilayah kabupaten Yogyakarta. Seperti wilayah Sleman, Bantul, dan 
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Kota Yogyakarta. Beberapa Narasumber di atas adalah pengemudi yang bekerja 

dengan stand by di wilayah tertentu. meskipun narasumber yang dipilih adalah 

mewakili suatu wilayah di Yogyakarta, pengemudi tersebut juga memiliki 

pengalaman bekerja di bagian lain wilayah Yogyakarta. Penulis memilih 

narasumber yang spesifik berpengalaman bekerja menjadi pengemudi go-jek yang 

berpengalaman minimal 2 tahun bekerja.  

3.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi dengan pembatasan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian serta membatasi banyaknya variabel yang akan 

dikaji. Batasan penelitian pada penelitian ini mencakup: 

1. Narasumber Penelitian adalah pengemudi go-jek yang memiliki 

pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki pengalaman bekerja saat hujan. 

2. Makna kerja pengemudi go-jek area Yogyakarta. 

3. Motivasi pengemudi go-jek bekerja saat hujan area Yogyakarta. 

4. Keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi go-jek bekerja saat hujan 

area Yogyakarta. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Sebuah penelitian membutuhkan suatu alat yang digunakan untuk 

penelitian, menurut Cresswell (2009) penelitian kualitatif memiliki instrumen 

penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti akan memperoleh data berupa kata-

kata, tindakan, atau bahkan isyarat atau lambang (Ahmadi, 2014). Seorang 

peneliti yang memiliki kualitas baik harus memiliki sejumlah sikap sebagai 

berikut: toleran, sabar, menunjukkan empati, menjadi pendengar yang baik, 
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manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, penampilannya menarik, mencintai 

pekerjaan wawancara, senang berbicara, dan lain-lain. (Moleong, 2014)  

Pada penelitian ini, terdapat metode pengumpulan data melalui 

wawancara. Berikut adalah pedoman wawancara penelitian: 

3.8 Analisis dan Interpretasi Data 

 Menurut Cresswell (2009) Proses analisis data melibatkan pembuatan data 

teks dan gambar yang masuk akal. Ini melibatkan persiapan data untuk dianalisis, 

melakukan analisis yang berbeda, bergerak lebih dalam dan lebih dalam untuk 

memahami data, mewakili data, dan membuat interpretasi yang lebih besar. Fokus 

utama studi fenomenologi ini adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, dan 

status yang dimiliki oleh narasumber. Studi ini juga berupaya untuk 

mengeksplorasi pengalaman narsumber yang bekerja sebagai pengemudi Go-jek 

dan narasumber memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang 

pengalaman pada saat peristiwa hujan narasumber memilih bekerja atau tidak 

bekerja. 

3.8.1 Analisis Sebelum Lapangan 

 Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum penulis memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun 

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang 

setelah penulis masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2013). Penulis mencari 

informasi seputar fenomena kondisi pengemudi go-jek bekerja ketika hujan 



73 

 
 

melalui aplikasi perusahaan dan artikel yang ada di internet yang selanjutnya akan 

mendukung penelitian di lapangan. 

3.8.2 Analisis Lapangan 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, miles and huberman (1984) dalam sugiyono (2013) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

3.9 Uji Keabsahan data 

 Tujuan dari uji keabsahan data ini adalah untuk menunjukkan bahwa 

temuan yang penulis dapatkan bisa dipercaya dan hasilnya sesuai dari yang 

didapatkan oleh penulis di lapangan.  

3.9.1 Kredibilitas Data 

 Pengembang proposal perlu menyampaikan langkah-langkah yang akan 

mereka ambil dalam studi mereka untuk memeriksa keakuratan dan kredibilitas 

temuan mereka. Validitas tidak membawa konotasi yang sama dalam penelitian 

kualitatif seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, juga tidak merupakan 

pendamping reliabilitas (memeriksa stabilitas atau konsistensi tanggapan) atau 

generalisasi (validitas eksternal untuk menerapkan hasil pada pengaturan baru, 

orang, atau sampel. Validitas kualitatif berarti bahwa penulis memeriksa 
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keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu, sedangkan reliabilitas 

kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan penulis konsisten di berbagai penulis 

dan proyek yang berbeda. 

 Ada delapan strategi utama, yang diorganisasikan mulai dari yang paling 

sering digunakan dan mudah diimplementasikan hingga yang kadang-kadang 

digunakan dan lebih sulit diimplementasikan: 

a. Triangulasi sumber data yang berbeda dari informasi dengan memeriksa 

bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun justifikasi 

yang koheren untuk tema. Berikut adalah nama-nama narasumber yang 

penulis gunakan untuk memeriksa narasumber utama: 

1. Mas Yuli sebagai teman bekerja Kustianto 

2. Ibu Lita sebagai Istri Setiawan Eko 

3. Mas Ardiansyah sebagai adik dari Heri Iriawan  

4. Heri Iriawan sebagai rekan kerja sesama pengemudi Lapan 

b. Gunakan pengecekan anggota untuk menentukan keakuratan temuan 

kualitatif dengan mengambil laporan akhir atau deskripsi atau tema 

spesifik kembali kepada peserta dan menentukan apakah para peserta ini 

merasa bahwa mereka akurat. 

c. Gunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan. 

d. Jelaskan bias yang dibawa penulis ke dalam penelitian. 

e. Juga sajikan informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan 

tema. 
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f. Juga sajikan informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan 

tema. 

g. Luangkan waktu lama di lapangan. 

h. Gunakan tanya jawab sejawat untuk meningkatkan keakuratan akun. 

i. Gunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek. 

(Cresswell, 2009)  

3.9.2 Uji Transferability 

 Menurut Sugiyono (2009) nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, 

hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. penulis 

dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan 

dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil 

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil tersebut di tempat lain. bila pembaca laporan penelitian 

telah memperoleh gambaran yang jelas suatu hasil penelitian tersebut, hasil 

penelitian tersebut dapat diberlakukan transferability, maka laporan tersebut 

memenuhi standart transferability. 


