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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1992), istilah metode didefinisikan 

sebagai cara teratur yang digunaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode 

merupakan suatu cara yang tersistematis yang digunakan untuk mempermudah 

manusia dalam melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan yang ditentukannya. 

3.1. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan metode survei. Aditya (2009) menjelaskan bahwa 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif 

serta menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok 

tertentu secara akurat. Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif 

merupakan suatu cara untuk menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menemukan 

suatu pemahaman baru, dan juga mengkategorikan informasi yang ada dalam 

masyarakat. 

 Penelitian deskriptif dengan metode survei ini digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu hal yang dianggap penting oleh peneliti. Penelitian ini 

dilakukan di sektor pemerintahan kota Malang yaitu aparatur pemerintah kota 

Malang dan juga anggota dewan perwakilan daerah kota Malang. Dengan 

melakukan penelitian yang berfokus pada objek tersebut, tujuannya adalah dapat 
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mendeskripsikan pemahaman-pemahaman dari para aparatur pemerintah kota 

Malang dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang mengenai 

fraud dan juga peran whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian 

fraud. 

3.2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini merupakan elemen yang sangat penting dalam 

perwujudan good governance yaitu aparatur pemerintahan kota Malang dan 

anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang. Pemilihan objek 

penelitian ini dilakukan berdasarkan suatu fenomena yang peneliti anggap penting 

yaitu mengenai pemahaman objek penelitian terhadap fraud dan whistleblowing. 

Peneliti menganggap bahwa sebagai aparatur pemerintahan dan anggota dewan 

perwakilan rakyat dibutuhkan pemahaman mengenai fraud dan whistleblowing 

yang baik. 

Selama ini berbagai macam kasus dan skandal kecurangan yang ada di 

pemerintahan di Indonesia menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini 

sehingga peneliti menganggap mengenai pemahaman apratur negara mengenai 

fraud dan whistleblowing dapat menyebabkan kecenderungan dalam melakukan 

tindakan fraud pada sektor publik menjadi lebih terminimalisir sehingga hal 

tersebut menjadi suatu elemen yang penting untuk mewujudkan good governance 

dalam mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. 

Kota Malang dipilih menjadi tempat peneliti melakukan penelitian ini 

karena peeliti melihat dalam beberapa waktu terakhir ini terdapat beberapa kasus 

terkait fraud yang belum lama ini terjadi di kota Malang, seperti contohnya kasus 

korupsi proyek RSUD Malang dan kasus korupsi UIN (Ainun, 2014). Kota 
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Malang juga telah berganti jajaran eksekutifnya pasca pemilihan walikota baru 

sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimanakah pemahaman dari 

aparatur pemerintahan dan angota dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang 

saat ini terkait dengan fraud dan whistleblowing serta kecenderungannya dalam 

terjadinya tindakan fraud. Selain itu, peneliti ingin sekali memajukan 

pemerintahan di kota Malang menjadi lebih baik lagi terutama dalam perwujudan 

good governance sehingga dengan melakukan penelitian ini peneliti berharap 

hasilnya dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk mewujudkan kota 

Malang yang lebih baik lagi. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa data yang dibagi 

berdasarkan jenisnya dan sumbernya. 

3.3.1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Data Kualitatif, yaitu data deskriptif yang bersifat non angka dalam bentuk 

tulisan tambahan yang ditulis di dalam kuisioner yang didapatkan dari 

responden yaitu pemerintah kota Malang dan anggota dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD) kota Malang. 

b) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan telah diolah dari kuisioner 

yang telah dibagikan kepada responden yaitu pemerintah kota Malang dan 

anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau 
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perseorangan seperti hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh para 

responden. Data primer yang didapatkan akan langsung diolah untuk menjawab 

rumusan masalah peelitian ini. 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Komaruddin dalam Nurlan (2011) mengungkapkan bahwa yang dimaksud 

populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. 

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kota Malang dan juga para anggota 

dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang. 

3.4.2. Sampel 

 Sampel digunakan dengan mempertimbangkan jumlah responden yang 

terlalu banyak dalam jumlah. Dalam hal ini sampel yang digunakan terdiri atas 

sejumlah anggota yang dipilih dari populasi yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini. 

 Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. 

Convenience sampling menurut Jogiyanto (2004: 79) merupakan metode 

pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel 

bebas sekehendak perisetnya. Penggunaan metode convenience sample dipilih 

karena dalam eksekutif dan legislatif kota Malang terdapat posisi-posisi yang 

secara garis besar dapat mewakili responden yang lainnya karena berada pada 

posisi yang tinggi di kota Malang. Responden yang dipilih berdasarkan 

kenyamanan peneliti tersebut diperkirakan dapat mewakili pemahaman dari 

responden lainnya sesuai dengan posisinya yang menggambarkan pengalaman dan 
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pemahaman yang lebih baik dari posisi yang berada di bawahnya dalam hirarki 

pemerintahan kota Malang. 

Hirarki yang ada dalam pemerintahan di kota Malang menjadi 

pertimbangan peneliti untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Sampel tersebut diambil berdasarkan tataran hirarki yang berada 

dalam posisi atas pemerintahan kota Malang yaitu : 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Sampel Alamat 

1 a) Kepala Bagian Pemerintahan 

Balaikota Malang 

b) Kepala Bagian Hukum Balaikota 

Malang 

c) Kepala Bagian Organisasi 

Balaikota Malang 

d) Kepala Bagian Pembangunan 

Balaikota Malang 

e) Kepala Bagian Perekonomian dan 

Usaha Daerah Balaikota Malang 

f) Kepala Bagian Kerjasama dan 

Penanaman Modal Balaikota 

Malang 

g) Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat Balaikota Malang 

h) Kepala Bagian Humas Balaikota 

Malang 

i) Kepala Bagian Umum Balaikota 

Malang 

Jalan Tugu no.1 Malang 

2 Inspektur Kota Malang Jalan Gajahmada no. 2 Malang 

3 Anggota DPRD Kota Malang Jalan Tugu no. 1A Malang 

4 Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Jalan Veteran no.19 Malang 

5 Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang 
Jalan Simp. Laksda Adisucipto no.45 

Malang 

6 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kota Malang 

Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 3 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

7 Kepala Dinas Sosial Kota Malang Jalan Raya Sulfat no.12 Malang 

8 Kepala Dinas Perhubungan Kota Jalan Raden Intan no.1 Malang 
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Malang 

9 
Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Malang 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 4 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

10 
Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 3 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

11 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan, dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang 

Jalan Bingkil no.1 Malang 

12 
Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Malang 

Jalan Bingkil no.1 Malang 

13 Kepala Dinas Pasar Kota Malang 
Jalan Simp. Terusan Danau Sentani 

no.3 Malang 

14 
Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 3 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

15 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Malang 

Jalan R. Panji Suroso no.18 Malang 

16 Kepala Dinas Pertanian Kota Malang Jalan A. Yani Utara no.202 Malang 

17 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang 

Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 1 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

18 
Kepala Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Kota Malang 

Jalan Tenes Malang 

19 
Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2 

Jalan Mayjend Sungkono Malang 

  

 Dalam pemilihan jumlah sampel tersebut, setiap seorang kepala dinas, 

inspektur, dan kepala bagian di balaikota Malang dianggap telah mewakili 

pemerintah kota Malang yang berjumlah total 26 orang. Untuk anggota dewan 

perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Malang, seluruh anggota dewan akan 

menjadi sampel penelitian yang berjumlah 45 orang sehingga total sampel yang 

diteliti berjumlah 71 orang yang dianggap telah mewakili populasi. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan pengumpulan data di penelitian ini, teknik yang 

digunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field 

research) merupakan penelitian yang dilakukan cara melakukan pengamatan 

langsung ke objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini objek penelitiannya 

adalah pemerintah kota Malang dan juga anggota dewan perwakilan rakyat daerah 
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kota Malang. Dalam melakukan penelitian lapangan ini, peneliti ingin untuk 

mengetahui informasi dari objek penelitian dan informasi tersebut didapatkan 

dengan cara survei yaitu membagikan kuisioner penelitian kepada objek. Husein 

(2009) dalam Nurlan (2011) menjelaskan bahwa kuisioner merupakan suatu 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut. Kuisioner yang dibagikan ini merupakan kuisioner gabungan 

terbuka dan tertutup dimana peneliti memberikan alternatif jawaban yang dipilih 

namun tidak membatasi para responden untuk memberikan jawaban menurut 

pendapatnya sendiri yang dapat dituliskan dalam salah satu opsi di dalam 

kuisioner tersebut. 

3.5. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

konsep-konsep yang digunakan dalam menyusun poin utama dari pertanyaan-

pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini. Kuisioner yang 

digunakan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan yang diperoleh 

untuk menjawab pertanyaan yang dimunculkan dalam perumusan masalah. 

 Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini berisikan 19 pertanyaan 

terbuka dan tertutup dengan model jawaban pilihan ganda. Opsi yang disediakan 

dalam setiap pertanyaan bervariasi disesuaikan dengan poin yang ingin 

ditanyakan. Dari 19 pertanyaan tersebut secara garis besar terbagi dalam 2 bagian 

utama yaitu sebanyak 11 pertanyaan yang berkaitan dengan konsep fraud dan 

sebanyak 8 pertanyaan yang berkaitan dengan konsep whistleblowing. 
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 Konsep definisi fraud dalam sektor publik tertuang dalam pertanyaan 

nomor 1 yang menanyakan mengenai pemahaman responden terhadap istilah  

‘fraud dalam sektor publik’. Albrecht (2009: 6) menjelaskan bahwa fraud adalah 

suatu istilah yang umum, dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh 

kecerdikan manusia, yang terpaksa dilakukan oleh suatu individu, untuk 

mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan menggunakan keterangan palsu. 

Fraud dalam sektor publik artinya fraud yang terjadi dalam sektor pemerintahan. 

Hal inilah yang mendasari pertanyaan nomor 1 “Apakah Bapak/Ibu mengetahui 

makna fraud dalam sektor publik?”. 

 Pertanyaan nomor 4 dan 6 diajukan atas dasar pemahaman responden 

terhadap fraud bahwa fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum karena 

secara umum suatu tindakan jahat dan merugikan orang lain merupakan tindakan 

yang melanggar hukum terlebih apabila terjadi dalam sektor pemerintahan. Pelaku 

fraud sepatutnya diberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera 

kepada pelaku (Pitakasari, 2012). Oleh karena itu timbul pertanyaan “Menurut 

Bapak/Ibu apakah fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum?” dan juga 

“Apakah Bapak/Ibu setuju apabila pelaku korupsi diberikan hukuman seberat-

beratnya?”. 

 Berbagai contoh kasus fraud yang sering terjadi di Indonesia menjadi 

dasar dalam pembentukan pertanyaan nomor 2, 3, 5, 7, dan 9. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut berisikan berbagai macam contoh fraud (Albrecht, 2009) 

antara lain: 

1) Gratifikasi yaitu pemberian hadiah atau suatu hal dengan maksud tertentu 

yang terjadi pada umumnya di sektor pemerintahan 
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2) Suap merupakan pemberian uang atau sesuatu untuk mengubah tindakan 

dari orang tersebut 

3) Korupsi merupakan tindakan dari aparatur pemerintahan yang 

menyalahgunakan suatu hal untuk kepentingan individu 

Selain itu diantara 5 pertanyaan tersebut salah satu diantaranya merupakan 

pertanyaan terkait dengan pemberian honorarium yang merupakan hal yang bukan 

termasuk fraud. 

 Konsep segitiga fraud yang terdiri dari kesempatan, rasionalisasi, dan 

tekanan yang merupakan elemen utama penyebab fraud (Albrecht, 2009) menjadi 

dasar penentuan pertanyaan nomor 8 yaitu “Menurut Bapak/Ibu apakah alasan 

seseorang melakukan tindakan fraud?”. Elemen-elem dalam segitiga fraud 

tersebut dimasukkan seluruhnya dalam pilihan jawaban yang disediakan untuk 

pertanyaan tersebut. 

 Pengalaman dan keinginan responden menjadi dasar dalam pembuatan 

pertanyaan nomor 10 dan 11. Pertanyaan nomor 10 menanyakan mengenai 

pengalaman dari responden selama bekerja pada sektor pemerintahan yaitu 

“Apakah Bapak/Ibu pernah melihat suatu tindakan fraud dalam berbagai macam 

bentuk pada instansi tempat Bapak/Ibu bekerja?” sedangkan pertanyaan nomor 11 

lebih cenderung untuk mempertanyakan reaksi dari responden apabila terjadi 

suatu tindakan fraud yaitu “Ketika anda melihat terjadi tindakan fraud, apakah 

Bapak/Ibu akan bertindak (tidak diam saja) terhadap hal tersebut?”. 

 Definisi whistleblowing yang suatu pengungkapan oleh karyawan 

mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, 

peraturan, pedoman praktis atau pernyataan professional, atau berkaitan dengan 
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kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan 

publik dan keselamatan tempat kerja (Semendawai et al, 2011) menjadi konsep 

utama dalam pertanyaan nomor 12. Pertanyaan ini menanyakan mengenai 

pemahaman dari responden terkait definisi dari whistleblowing yaitu ”Apakah 

Bapak/Ibu memahami pengertian dari whistleblowing?”. 

 Manfaat dan pentingnya whistleblowing menjadi konsep dasar utama pada 

pertanyaan nomor 13 dan 16. Whistleblowing dapat menjadi salah satu alat yang 

digunakan untuk mencapai good governance dari suatu pemerintahan karena salah 

satu perwujudan good governance dalam pemerintahan merupakan pemerintahan 

yang bebas dari korupsi (Semendawai et al, 2011). Pertanyan nomor 13 yaitu 

“Menurut Bapak/Ibu apakah sistem whistleblowing (Sistem Pelaporan 

Pelanggaran) memiliki suatu manfaat bagi kemajuan suatu instansi?” dan 

pertanyaan nomor 16 yaitu “seberapa pentingkah sistem whistleblowing 

bermanfaat bagi kemajuan suatu instansi?”. 

 Peranan whistleblowing dalam pencegahan dan pendeteksian fraud 

menjadi konsep yang mendasari pertanyaan nomor 14 dan 15. Albrecht (2009) 

mengatakan bahwa salah satu alat terbaik yang dapat digunakan dalam melakukan 

pencegahan sekaligus pendeteksian fraud adalah whistleblowing. Adanya 

whistleblowing system yang baik dapat membuat karyawan cenderung 

menghindari tindakan fraud karena khawatir akan dilaporkan oleh rekannya dan 

juga apabila terjadi tindakan fraud akan ada karyawan yang dapat melaporkannya 

tanpa khawatir akan terbongkar identitas pelapornya (Semendawai et al, 2011). 

Pertanyaan ke 14 yaitu “Menurut Bapak/Ibu apakah whistleblowing dapat secara 

efektif mencegah terjadinya tindakan fraud pada suatu instansi?” dan pertanyaan 
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nomor 15 yaitu “Menurut Bapak/Ibu apakah whistleblowing dapat secara efektif 

mendeteksi terjadinya tindakan fraud pada suatu instansi?”. 

 Aplikasi dan penerapan whistleblowing pada instansi pemerintah menjadi 

dasar dari pertanyaan nomor 17 dan 18. Pertanyaan 17 berfokus untuk mengetahui 

ada tidaknya sistem whistleblowing yang berjalan dengan baik dalam instansi 

pemerintah saat ini yaitu ”Apakah dalam instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 

terdapat sistem whistleblowing yang berjalan dengan baik?”. Untuk mencapai 

pemerintahan indonesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, perlu 

diterapkan sistem whistleblowing pada instansi-instansi pemerintah (Semendawai 

et al, 2011). Konsep tersebut mendasari pertanyaan nomor 18 yaitu “Menurut 

Bapak/Ibu perlukah Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai penerapan 

sistem whistleblowing pada instansi-instansi pemerintah?”. 

 Kemauan seseorang untuk melakukan whistleblowing mendasari 

pertanyaan nomor 19. Selama ini kebanyakan orang yang melihat tindakan fraud 

masih ragu-ragu untuk melaporkannya karena mereka merasa selama tindakan 

fraud tersebut tidak berhubungan dengan orang tersebut maka biarlah penegak 

hukum yang menangani hal tersebut (Semendawai et al, 2011). Oleh karena itu 

timbulah pertanyaan yaitu “Apabila Bapak/Ibu melihat suatu tindakan fraud 

terjadi pada instansi tempat Bapak/Ibu bekerja, apakah Bapak/Ibu akan 

melakukan whistleblowing?”. 

 Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang digunakan 

untuk menggali informasi untuk menjawab masalah yang dirumuskan. 19 

pertanyaan tersebut secara garis besar diharapkan dapat mengungkapkan 
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informasi tentang persepsi para aparatur pemerintah dan anggota dewan 

perwakilan rakyat daerah kota Malang terhadap fraud dan whistleblowing. 

3.7. Metode Analisis Data 

 Kuisioner yang telah kembali, selanjutnya akan diolah untuk mendapatkan 

informasi yang terkandung di dalamnya. Pengolahan data ini berguna untuk 

mempermudah proses analisis data yang selanjutnya akan dilaksanakan. Tahap 

pengolahan data (Kholiawati, 2009) yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Penyuntingan 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data 

atas kuisioner yang dikembalikan. Ada beberapa hal yang harus 

diperhitungkan sebagai berikut: 

a) Lengkapnya pengisian 

b) Kejelasan tulisan 

c) Kejelasan makna jawaban 

d) Relevansi jawaban 

Pemeriksaan ini dilakukan agar semua kuisioner yang 

dikembalikan memenuhi syarat untuk dianalisis. Jika ada kuisioner yang 

isinya tidak lengkap atau kurang jelas maka penulis akan 

menyampaikannya dalam analisis data. 

2) Tahap Input Data 

Pengkodean yang dimaksud adalah usaha mengklasifikasikan 

jawaban yang ada dalam kuisioner menurut macam jawabannya. Dalam 

tahap ini tiap kategori jawaban responden akan dikelompokkan sesuai 

dengan opsi jawaban yang dipilih responden. 
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3) Tahap Tabulasi 

Tabulasi data adalah menghitung frekuensi data. Dalam proses ini 

jawaban responden dihitung dan disajikan berbentuk prosentase dalam 

grafik dan tabel. 

Data yang telah dihitung akan dipresentasekan dengan 

menggunakan rumus prosentase sebagai berikut: 

  
 

 
       

Keterangan : P = Prosentase jawaban responden 

 f  = Frekuensi jawaban responden 

 n = Jumlah sampel yang diolah 

Tafsiran Prosetase adalah: 

0%  = tidak satupun 

1% - 25% = sebagian kecil 

26% - 49% = hampir setengahnya 

50%   = setengahnya 

51% - 75% = sebagian besar 

76% - 99% = hampir seluruhnya 

100%   = seluruhnya 

 Setelah tabulasi data dilakukan, maka analisis data dapat dilakukan, 

yaitu menginterpretasikan data atau memberikan penafsiran pada nilai 

yang diperoleh tersebut. Proses analisis data mencakup prosedur 

mengubah data menjadi bentuk baku sehingga mempermudah perhitungan 



48 
 

dan perbandingan serta penerapan teknik analisis sehingga dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4) Peyajian dan Analisis Data 

Data yang telah dihitung akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. Berdasarkan hasil tersebut maka kemudian dilakukan analisis data 

yang dijabarkan secara deskriptif. 


