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BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Studi Fenomologi

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kualitatif,

dengan menggunakan pendekatan/paradigma interpretif. Menurut

Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik,

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah. Peneliti kualitatif harus bisa membebaskan dirinya dari

suatu teori (Faisal, 1990), karena fokus atau masalah penelitian

diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti

berusaha menggambarkan fenomena tahapan – tahapan pengelolaan

barang milik daerah menurut pandangan pelaku sendiri. Oleh karena itu

metode yang digunakan pada penelitian ini adalah fenomenologi.

Fenomenologi dipakai sebagai suatu pendekatan dalam penelitian

ini  karena memandang perilaku manusia (Pengelola Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri) sebagaimana yang dikatakan/dilakukan

dan merupakan pengalaman-pengalaman subjektif manusia beserta

interpretasinya (Moleong, 2007). Pengalaman hidup dari para pengelola

barang milik daerah selama bekerja di pemerintahan Kabupaten Kediri

yang dijadikan dasar/patokan bagi peneliti dalam memahami tahapan –

tahapan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan yang
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dikatakan Littlejohn (1996) yang menyebutkan bahwa pengalaman hidup

yang sesungguhnya itulah yang dijadikan data dasar dari realita dalam

fenomenologi. Littlejohn (1996) juga menjelaskan bahwa fenomenologi

berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya,

tanpa memaksakan kategori-kategori peneliti terhadapnya.

Seorang fenomenolog tidak pernah membuat hipotesis, karena

fenomenolog menyelidiki langsung pengalaman yang sesungguhnya

untuk melihat bagaimana tampaknya. Sebagai contoh, seseorang yang

ingin mengetahui apa itu benci, seseorang tidak perlu bertanya kepada

orang lain (psikolog), melainkan dia harus mengalami sendiri. Oleh

karena itu, untuk mendapatkan tahapan – tahapan pengelolaan barang

milik daerah yang dilakukan oleh pengelola barang milik daerah di

Pemerintah Kabupaten Kediri, maka diperlukan pemahaman yang

mendalam seolah – olah peneliti mengalami sendiri situasi dan kondisi

dari pengelola barang milik daerah.

Fenomenologi mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah

individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka, terkait dengan

konsep atau fenomena. Para fenomenolog menfokuskan untuk

mendeskripsikan apa yang sama/umum dari partisipan ketika mereka

mengalami fenomena (Creswell, 2013:105). Selanjutnya Kuswarno

(2009) menjelaskan mengenai fenomenologi menurut Husserl yaitu

dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman

dari sudut pandang subjek yang mengalaminya secara langsung, seolah-

olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja

mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga

meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang. Hal ini

dikarenakan semua itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai
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objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila

fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, di mana makna

itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, maka peneliti

bermaksud mengungkapkan tahapan – tahapan pengelolaan barang milik

daerah oleh pengelola barang milik daerah pemerintah kabupaten kediri.

Dalam fenomenologi, setiap individu secara sadar mengalami sesuatu

yang ada. Sesuatu yang ada itu kemudian menjadi pengalaman yang

senantiasa akan dikonstruksi, menjadi bahan untuk suatu tindakan yang

bermakna dalam kehidupan sosialnya.

Pendekatan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah

paradigma interpretif. Paradigma ini merupakan metode yang digunakan

dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan interpretasi serta ingin

memahami objek yang akan diteliti. Kualitas teori dalam paradigma ini

diukur dari kemampuannya untuk memaknai, serta lebih cenderung

mengungkapkan temuan yang sifatnya lokal (Triyuwono, 2009).

Paradigma interpretif digunakan peneliti supaya mendapatkan informasi

selengkap mungkin mengenai tahapan – tahapan pengelolaan barang

milik daerah oleh pengelola barang milik daerah pemerintah kabupaten

kediri, karena itu data dan informasi digali secara mendalam terhadap

aparatur pengelola keuangan pada semua tingkatan, yang bekerja pada

Kabupaten Kediri, yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan

yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana

pengelola barang milik daerah memaknai tahapan – tahapan pengelolaan

barang milik daerah.

Smith (2009) mengatakan bahwa paradigma interpretif bertujuan

untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia
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personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna berbagai

pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan dan berusaha

mengungkap (mengeksplorasi) pengalaman personal serta menekankan

pada persepsi atau pendapat personal seseorang individu tentang obyek

atau peristiwa. Paradigma interpretif berusaha memahami “seperti apa”

dari sudut pandang partisipan untuk dapat berdiri pada posisi mereka

(pengelola barang milik daerah). Memahami dalam hal ini memiliki dua

arti, yakni memahami dalam arti mengidentifikasi atau berempati dan

makna kedua memahami dalam arti berusaha memaknai.

Paradigma interpretif juga dimaksudkan untuk memberikan makna

dan memahami realitas sosial atau alasan mengapa sebuah aksi

dilakukan seseorang (Demu, 2009). Penelitian ini juga ditujukan untuk

memahami, bagaimana manusia membangun sendiri kehidupannya dan

memberikan makna terhadap kehidupan tersebut, serta berupaya untuk

memahami konteks sosial dari sebuah tindakan (Sarantakos, 1993: 36).

Peneliti berusaha menggambarkan fenomena tahapan – tahapan

pengelolaan barang milik daerah oleh pengelola barang milik daerah

menurut pandangan mereka sendiri, tanpa tafsir atau campur tangan

peneliti, oleh karena itu tradisi yang digunakan pada penelitian ini adalah

fenomenologi.

2.2 Fenomenologi Transdental sebagai metode

Jenis fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

fenomenologi transendental. Peneliti menggunakan fenomenologi

transendental karena sangat tertarik dengan penemuan makna dan

hakikat dari pengalaman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Husserl

(Moran, 2005) bahwa kita harus kembali kepada benda-benda itu sendiri

(zu den sachen selbst), obyek-obyek harus diberikan kesempatan untuk
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berbicara melalui deskripsi fenomenologis, guna mencari hakekat gejala-

gejala (wessenchau).

Dalam penelitian fenomenologi transendental dari Husserl ada tiga

alur kegiatan dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi (Kuswarno, 2009). Reduksi data

merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif

disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam cara,

antara lain seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat.

Pandangan transendental Husserl memandang bahwa sesuatu itu

akan kembali kepada dirinya sendiri, dunia adalah sebagaimana aslinya

tergantung subjektifitas individu (Moran, 2005). Untuk menangkap hakikat

dari realitas atau obyek, diperlukan tiga tahapan reduksi untuk

mengurung atau menyingkirkan semua hal yang mengganggu dalam

mencapai wassenchau (Basrowi dan Sukidin, 2002) yaitu reduksi

fenomenologi (penyaringan pandangan subjektif terhadap objek yang

diamati/dihadapi), reduksi eidetis (penyaringan seluruh pengetahuan

tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain) dan reduksi

transendental (disingkirkannya semua tradisi pengetahuan yang dimiliki,

seolah-olah pengetahuan dan empirik dilepas dalam tanda kurung

(bracketing) sampai pada kesadaran murni. Subjek kembali kepada diri

secara sadar, bersih pada diri, kembali pada jiwa yang kosong/bersih,

sehingga yang tertinggal adalah kesadaran dari aktivitas itu sendiri,

berupa kesadaran murni (transendental).

Penyajian data merupakan susunan sekumpulan informasi yang

memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
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Analisis data kualitatif mulai dengan mencari benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,

alur sebab akibat, dan proposisi sehingga peneliti dapat menarik

kesimpulan secara longgar, tetap terbuka namun terperinci dan mengakar

dengan kokoh (Kuswarno, 2009). Kesimpulan tersebut diverifikasi selama

proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran

kembali pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau

lama dan dilakukan dengan seksama serta bertukar pikiran dengan

aparatur pengelola keuangan untuk menghasilkan kesimpulan yang

akurat.

Selain melakukan reduksi, dalam kajian fenomenologi

transendental juga dikenal epoche (pengurungan) yaitu menyingkirkan

pengalaman peneliti sejauh mungkin untuk memperoleh perspektif yang

segar (baru) terhadap fenomena yang sedang dipelajari (Moran, 2005).

Epoche (pengurungan) bukan untuk melupakan apa yang telah dialami,

tetapi untuk mencegah pengetahuan masa lalu peneliti terlibat ketika

sedang meneliti. Epoche peneliti gunakan pada saat wawancara dengan

informan (aparatur pengelola keuangan) berlangsung maupun sebelum

wawancara berlangsung.

Selain itu, istilah kesengajaan (intentionality) merupakan orientasi

pikiran terhadap suatu objek dan objek tersebut bisa nyata atau tidak

nyata (Moran,2005). Kesengajaan sangat terkait dengan kesadaran atau

pengalaman seseorang. Kesengajaan atau pengalaman tersebut

dipengaruhi oleh faktor kesenangan (minat), penilaian awal, dan harapan

terhadap objek. Misalnya kesenangan terhadap bulutangkis akan

menentukan kesengajaan untuk menonton pertandingan bulutangkis di

televisi atau menyaksikannya secara langsung di lapangan. Fenomena
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perilaku fraud yang dilakukan oleh aparatur pengelola keuangan akan

menentukan kesengajaan yang dilakukan oleh aparatur.

Sementara itu, noema dan noesis merupakan turunan dari

kesengajaan (intentionality). Intentionality adalah maksud memahami

sesuatu, di mana setiap pengalaman individu memiliki sisi obyektif dan

subyektif, Jika akan memahami, maka kedua sisi itu harus dikemukakan.

Sisi obyektif fenomena (noema), artinya sesuatu yang bisa dilihat,

didengar, dirasakan, dipikirkan, atau sekalipun sesuatu yang masih akan

dipikirkan (ide). Sedangkan sisi subyektif (noesis) adalah tindakan yang

dimaksud (intended act) seperti merasa, mendengar, memikirkan dan

menilai ide (Kuswarno, 2009). Dengan demikian ada keterkaitan yang erat

antara noema dan noesis meskipun keduanya sangat berbeda. Noema

akan membawa pemikiran kita kepada noesis. Tidak akan ada noesis jika

kita tidak mengawalinya dengan noema.

Noema dalam penelitian ini adalah tahapan – tahapan

pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pengelola Barang

Milik Daerah Kabupaten Kediri, sedangkan noesis dalam penelitian ini

adalah cara pandang/persepsi para pengelola barang milik daerah

Kabupaten Kediri terhadap noema yaitu tahapan – tahapan pengelolaan

barang milik daerah. Sedangkan proses reduksi yang terjadi yaitu

berbagai macam tindakan penyaringan yang dilakukan oleh Pengelola

Barang Milik Daerah Kabupaten Kediri antara penampakan tahapan

pengelolaan barang milik daerah yang ada dengan hakikat/makna

pengelolaan barang milik daerah itu sendiri bagi informan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fenomenologi

transendental merupakan studi mengenai penampakan dan fenomena,

seperti yang dilihat dan muncul dalam kesadaran. Fenomenologi
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transendental memberikan kesempatan untuk menjelaskan fenomena

dan makna yang mungkin (Kuswarno, 2009).

Peneliti juga tidak hanya sekedar mendeskripsikan fenomena,

namun yang terpenting adalah mengungkap makna, mendeskripsikan

makna dari fenomena yang muncul guna mendapatkan pemahaman yang

mendalam. Dengan memilih metode penelitian ini, diharapkan peneliti

dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memahami pemaknaan

pengelolaan barang milik daerah oleh aparatur pengelola keuangan

Kabupaten Kediri.

Burrell dan Morgan (1979) menyatakan bahwa kesadaran yang

murni (transendental) adalah sumber dari semua makna. Sehingga

pendekatan ini memberikan keyakinan bagi peneliti untuk mengungkap

esensi ideal dari sebuah fenomena. Dengan pendekatan fenomenologi

peneliti berharap dan berkeyakinan bisa memahami secara mendalam

bagaimana aparatur pengelola barang milik daerah dalam memaknai

tahapan proses pengelolaan barang milik daerah dalam bekerja.

2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknisk penelitian dalam triangulasi yaiut

dengan cara mendapatkan data langsung dari informan melalui

wawancara dengan sumber data atau informan utama, mengamati

perilaku mereka, juga didukung rujukan data sekunder beruapa literatur

dan sumber data penunjang.

Menurut Moleong (2007), data dapat dikumpulkan melalui

wawancara, pengamatan (observasi) dan dari dokumen. Adapun teknik

pengumpulan data dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh
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informasi lisan dari para informan secara langsung. Wawancara

dianggap cukup apabila informasi – informasi dari informan telah

diperoleh. Wawancara mendalam dan tidak terstruktur yang telah

dilakukan peneliti dimaksudkan agar bisa mengeksplorasi kenapa

informasi memiliki sudut pandang yang berbeda. Selain itu dengan

wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk

menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan data karena

peneliti dapat secara langsung mengklarifikasikan jawaban yang tidak

jelas.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan pengamatan (observasi) di lapangan

untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi ataupun aktivitas setiap

informan di situs penelitian. Creswell (2013) menyatakan bahwa

fenomena dapat terdiri dari ekspresi seseorang dan segala kondisi

dan situasi yang dialami oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam

melakukan observasi secara mendalam maka peneliti juga mengamati

ekspresi, situasi dan kondisi yang dialami oleh informan dalam

memaknai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kediri.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dapat

berupa dokumen resmi atau arsip. Menurut Sutopo (2006), dokumen

dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu

peristiwa atau aktivitas tertentu dan dapat berupa gambar atau benda

peninggalan yang berhubungan dengan suatu aktivitas atau peristiwa.

Dokumen dimaksud terdiri dari Laporan Keuangan Daerah, Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang pengelolaan
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barang milik daerah, data aset pemerintah kabupaten kediri, dan data

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2.4 Penentuan Lokasi, Individu (informan) dan Pendekatan Informan

Creswell (1998) menyarankan wawancara dilakukan terhadap minimal

sebanyak 10 orang informan atau sumber yang dapat memberikan penjelasan

dengan baik dengan Lokasi wawancara bisa menyebar dalam satu lokasi atau

lebih. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dan lokasi di

Kabupaten Kediri, dengan pertimbangan:

1. Penelitian yang mengambil objek aparatur pengelola barang milik

daerah dengan tema pengelolaan barang milik daerah yang masih

jarang apalagi pada situs yang sama di Kabupaten Kediri.

2. Kabupaten Kediri, secara berturut – turut selama 3 tahun (Tahun

2010 – 2013) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap

Laporan Keuangan Daerah selalu mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP).

3. Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaann BPK terhadap

Laporan Keuangan Daerah, secara berturut – turut adalah

pengecualian dalam hal pengelolaan dan penatausahaan aset

barang milik daerah.

2.5 Sumber Data

Sumber data yang menjadi kebutuhan dalam penelitian ini terdiri

data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (Primary Data)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli. Pengumpulan data primer menuntut peneliti

mengamati langsung pada obyek penelitian. Peneliti melakukan

perencanaan, pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan
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data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian

(Moleong, 2014). Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian

kualitatif, dimana peneliti menjadi salah satu instrumen

penelitian untuk mendapatkan informasi yang di inginkan yakni

data yang akurat, valid dan relevan.

2. Data Sekunder (Secondary Data)

Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

data – data yang sudah tersedia misalnya dokumen. Indriantoro

& Bambang (2002), menyatakan bahwa yang termasuk data

sekunder adalah bukti, catatan dan laporan historis.

2.6 Penentuan Informan

Berdasarkan pendekatan penelitian yang dipilih maka fokus

penelitian pada upaya pencarian makna yang diberikan oleh informan

terhadap pengeloaan barang milik daerah. Oleh karena itu, informan yang

dipilih dalam penelitian ini adalah yang benar – benar mengalami sendiri

kegiatan pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kabupaten

kediri. Menurut Bungin (2007) informan merupakan orang yang

menguasai dan memahami informasi ataupun fakta – fakta dari suatu

objek penelitian. Informan yang dijadikan sebagai sumber data

merupakan pihak – pihak yang terkait dengan pengelolaan barang milik

daerah antara lain :

1. Bapak Lorens, selaku kepala BPKAD Kab. Kediri dan

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

2. Bapak Yunus, selaku Kasubid Penatausahaan dan

Pemanfaatan Bidang Aset BPKAD Kab. Kediri.

3. Bapak Oskar, selaku Staf Teknis Operasional di Sistem
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Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

4. Ibu Dian, selaku Staf Teknis Perencanaan Barang Daerah di

BPKAD

5. Bapak Nono, selaku Irban di Inspektorat Kab. Kediri

6. Bapak Agus, selaku Pengurus Barang di RSUD Kab. Kediri

7. Ibu Ita, selaku Kasubag Umum dan Perlengkapan Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga (atasan langsung Pengurus

Barang).

Demi kenyamanan dan validitas data selama penelitian ini, peneliti

telah meminta ijin untuk menampilkan nama singkat dan kantor tempat

dimana informan bertugas dan bekerja. Hal ini telah disepakati,

sepanjang data dan informasi yang diberikan kepada peneliti hanya

digunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian ini.

2.7 Teknis Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian tentang makna pengelolaan

barang milik daerah merupakan kategori studi fenomenologi, maka alur

analisis data mengikuti apa yang disampaikan Kuswarno (2009). Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 2.1 dibawah ini.
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Gambar 2.1

Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisa data untuk mendapatkan perspektif yang

segar terhadap fenomena yang sedang dipelajari, dan juga untuk menjawab

pertanyaan peneliti mengenai makna pengelolaan barang milik daerah bagi

pengelola barang milik daerah. Penjelasan mengenai gambar 2.1 bisa dilihat

di bawah ini :

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh

pengalaman informan yaitu pihak – pihak yang terlibat dalam

Pengalaman Informan

Pernyataan informan

(Noema dan Noesis)

Unit – Unit Bermakna

Mengkonstruksikan

Penjelasan Informan

Mengesampingkan

Pengalaman Peneliti



22

pengelola barang milik daerah di SKPD Pemerintah Kabupaten

Kediri.

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara)

tentang bagaimana informan memahami topik, merinci pernyataan-

pernyataan tersebut dan memperlakukan setiap pernyataan

memiliki nilai yang setara, serta mengembangkan rincian tersebut

dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih

3. Peneliti menemukan noema dalam penelitian ini dari pernyataan-

pernyataan informan, dan kemudian menemukan noesis dari

pernyataan informan

4. Pernyataan-pernyataan informan, peneliti kelompokkan ke dalam

unit-unit bermakna (meaning unit) sebagai proses reduksi, peneliti

merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks

tentang pengalaman informan, termasuk contoh-contohnya

5. Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasan informan

tentang makna dan esensi pengalaman informan

6. Dalam penelitian ini peneliti selalu berusaha melakukan epoche,

yaitu menyingkirkan pengalaman peneliti untuk mendapatkan

perspektif yang segar terhadap fenomena yang sedang dipelajari.


