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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart merupakan suatu bagan atau simbol-simbol tertentu 

yang menggambarkan urutan poses secara mendetail dan hubungan 

antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu 

program. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Studi ini dilakukan di Terminal Kertajaya Mojokerto yang berada di Jalan 

Bypass Mergelo Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto 

Provinsi Jawa Timur.Teminal ini termasuk kategori terminal tipe B. Moda 

transportasi antar kota yang tersedia di Terminal Kertajaya terdiri dari dua jenis 

armada, yaitu medium bus dan big bus merupakan armada lintasan yang 

mempuyai titik awal keberangkatan dari terminal ini menuju arah Surabaya dan 

Pasuruan, sedangkan sebagian besar armada big bus merupakan armada lintasan 

Kesimpulan dan Saran 
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yang mempunyai titik awal keberangkatan dari Terminal Purabayanmenuju 

kota-kota Jawa Timur dan Jawa Tengah  

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan survei dimulai dari tanggal…2020. Waktu survei di 

lakukan selama 5 hari mewakili hari aktif  kerja dan hari libur. Ada beberapa 

hari aktif yang akan di ambil yaitu hari senin,selasa dan rabu yang merupakan 

puncak kegiatan. Sedangkan hari libur yang akan diambil adalah hari sabtu dan 

minggu.  

3.4 Pengumpulan Data 

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan pengumpulan data sehingga 

diperoleh penyebab permasalahan terminal, maka diperlukan informasi yang 

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data meliputi : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung melalui objeknya. Pengumpulan data primer menggunakan 

metode observasi, penyebaran kuisioner. Sehingga dengan cara ini dapat 

diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data skunder dilakukan secara tidak langsung. Didapat 

dari Dinas Perhubungan atau instansi terkait, internet dan laporan-laporan 

atau kajian-kajian penelitan sebelumnya yang terkait dengan topik 

penelitian. Data-data yang berupa : 

 Peta lokasi studi 

 

3.5 Kegiatan Survei 

3.5.1 Metode Survei 

Penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi nyata 

terminal, pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Kuisioner (Angket) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan  menyusun daftar pertanyaan yang dibagikan kepada 

responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian. 

2. Observasi kondisi yang ada pada terminal  
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3.5.2 Peralatan Survei 

Peralatan yang akan digunakan harus dipersiapkan dengan baik agar 

menunjang kegiatan pada saat penelitian berlangsung, sehingga mengurangi hal 

yang menghambat atau mengganggu pada saat pengambilan data. Peralatan yang 

di butuhkan antara lain : 

1. Blangko pengisian kuisioner  

2. Alat tulis kantor (ATK) 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Setelah data yang diperlukan cukup, data-data yang telah diperoleh akan 

diolah berdasarkan formula yang ada sehingga didapat nilai-nilai atau parameter 

yang dimaksud. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) SWOT. Analisis ini dilakukan 

dengan mengukur jawaban pengguna terminal terminal Mojosari terhadap 

pelayanan dan fasilitas terminal,  dengan mengukur tingkat kepentingan dan 

tingkat kepuasan melalui melalui beberapa atribut pelayanan yang ada di 

terminal, yang dilihat dari segi keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, 

kenyamanan dan kemudahan/keterjangkauan. Atribut pelayanan tersebut disusun 

dalam bentuk kuisioner kemudian disebarkan kepada responden. Dalam 

melakukan analisis SWOT, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah 

identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan tahapan 

penting karena merupakan dasar untuk kegiatan analisis selanjutnya. 

Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan faktor-faktor internal dan 

eksternal, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur 

kepustakaan, dokumen-dokumen, serta wawancara langsung dengan berbagai 

pihak (narasumber) yang diyakini mengetahui (expert) permasalahan yang 

sedang diteliti. Pada tahap ini peneliti menggunakan dua model, yaitu matrik 

faktor strategi eksternal dan matrik faktor stategi internal.  

 

b. Penyusunan Kuesioner 

Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dirumuskan, kemudian 

diminta masukan dari narasumber yang diyakini menguasai permasalahan 
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untuk melakukan pengurangan, penambahan, maupun penajaman terhadap 

faktor-faktor tersebut. Tahapan ini sangat penting untuk mendapatkan faktor-

faktor internal dan eksternal yang signifikan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian yaitu mengevaluasi tentang pelayanan fasilitas dan faktor-faktor 

apa saja yang mengakibatkan terminal tidak berfungsi dengan baik. Untuk 

mengantisipasi adanya faktor-faktor penting lainnya yang belum termasuk, 

maka dalam kuesioner diberi tempat kosong di urutan bawah, sehingga 

responden dapat menambahkan faktor lainnya yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang ada 

 

c. Analisis Data 

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan persepsi ahli terhadap penilaian 

indikator-indikator utama, yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal pada terminal. Berdasarkan hasil penilaian 

faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-

unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

peluang dari stakeholder. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity). Namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman 

(Threat), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi 

internal yaitu: kekuatan dan kelemahan dengan kondisi ekternal yaitu 

peluang dan ancaman yang ada, kemudian diimplementasikan dalam matriks 

SWOT, untuk mendapatkan beberapa strategi terbaik (the best strategy). 
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Gambar 3.2 Diagram Alir SWOT 
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