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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilengkapi 

dengan metode penelitian studi kasus. Data-data yang diperoleh kemudian  

dijabarkan dalam pendekatan deskriptif. Tentunya metode penelitan kualitatif 

sejalan dengan tema penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan 

new public management yang terjadi, kemudian bagaimana hasil dari praktik 

tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah bagaimana 

mendekati persoalan secara fenomenologis, artinya bagaimana nantinya 

mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan ataupun tulis), pengamatan dan 

perilaku yang dapat diamati.25 

Selain itu, Jane Richie mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya 

untuk menyajikan dunia sosial dan pandangan-pandangan di dalam dunia, mulai 

dari segi konsep, perilaku, persepsi, maupun persoalan mengenai manusia yang 

diteliti.26 Sementara Taylor dan Bogdan dalam Lexy J. Meong memberi penjelasan 

bahwa:27 

“Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

                                  
25 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 228 
26 Lexy J Moleong, 2008, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung : Remaja Rosdakarya, Hlm 

6 

 
27 Ibid, hlm 4 
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yang dapat diamati. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

meupakan penelitian yang secara khusus mengamati suatu fenomena yang 

kompleks secara langsung kemudian menerjemahkan data-data deskriptif 

ataupun lisan yang didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah”. 

Penelitian jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali kemudian 

memahami pemaknaan akan suatu kebenaran yang tentu berbeda-beda oleh sumber 

yang berbeda pula. Jenis metode ini memberi kemungkinan untuk mengungkap dan 

menggali apa yang sebenarnya terjadi dibalik suatu fenomena yang sebelumnya 

belum terbukti bahkan tidak diketahui kebenarannya sama sekali. Terlebih lagi 

objek yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan objek yang natural 

(natural setting), yang tidak memanipulasi dan apa adanya, sehingga kondisi pada 

saat peneliti memandang suatu objek, berada di objek, dan setelah meninggalkan 

objek relatif sama atu tidak berubah sama sekali.28 Sedangkan pendekatan deskriptif 

dijelaskan Nawawi sebagai sebuah prosedur dari pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu subjek atau 

objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. 

Sementara itu, jenis penelitian kualitatif dekriptif yang digunakan ialah 

pendekatan studi kasus. Yin menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus 

adalah pengamatan yang mendalam terhadap suatu fenomena mengapa seseorang, 

kelompok, lembaga dan atau masyarakat bertindak dengan suatu cara tertentu dan 

bagaimana dia bertindak dimasa yang akan datang.29 

                                  
28 Sugiyono, 2010,  Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Hlm. 2. 
29 Ibid, hlm 18 
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Oleh karena itu hasil akhir yang diharakpan dalam penelitian kualitatif ini 

ialah peneliti berusaha memahami fenomena secara kompleks yang kemudian 

diinterpretasikan dan melaporkanya sebagai suatu fenomena yang utuh dan runtut. 

Tidak hanya itu, agar semakin memperkokoh hasil penelitian, peneliti juga 

berusaha memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang para aktor yang 

terlibat dalam proses praktik NPM. Tujuannya agar hasil pengamatan ini dapat 

saling melengkapi dan akhirnya peneliti mampu menjelaskan kompleksitas 

fenomena yang diamati dengan seutuh-utuhnya.30 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif karena peneliti rasa jenis penelitian ini cenderung bersifat fleksibel. Hal 

ini dikarenakan langkah selanjutnya ditentukan oleh temuan selama proses 

penelitian berlangsung. Oleh karena itu, dalam proses menghimpun data dalam 

penelitian kualitatif dapat dikatakan tidak didasari oleh teori, melainkan oleh fakta-

fakta temuan di lokasi penelitian. 31 Kemudian hasil akhirnya ialah hipotesis atau 

teori yang menjelaskan fenomena yang diamati. Apabila dikaitkan dengan tema 

peneliti, maka penelitian ini menganalisis bagaimana komponen-komponen yang 

disediakan berjalan baik dengan praktik NPM yang ada di lapangan, kemudian apa 

saja peran masing-masing aktor dalam kerjasama yang dilakukan ini mulai dari 

Pemprov DKI Jakarta, PT. Qlue Performa Indonesia hingga keterlibatan 

masyarakat mengelola pelayanan publik. 

                                  
30 Ibid 
31 Sugiyono. Op.Cit, Hlm. 3. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dibuat untuk memberi batasan terhadap permasalahan yang 

ada dan juga untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam pembahasan masalah 

yang ditelit. Melalui adanya fokus penelitian ini, bertujuan untuk membuat 

penelitian lebih memiliki arah dan tidak meluas bahasannya sehingga memperoleh 

hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan peneliti. Kemudian yang menjadi fokus 

pada penelitian ini ialah : 

1. Menjelaskan dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan 

new public management yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DKI 

Jakarta dalam mengelola pengaduan masyarakat dalam rangka 

pelayanan publik. Untuk dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena 

ini,  peneliti menggunakan teori new public management melalui 7 

komponen NPM yang dijelaskan oleh Hood. Indikator yang terdapat 

pada bab sebelumnya digunakan sebagai dasar apakah penerapan new 

public management dalam rangka pelayanan publik ini berjalan sesuai 

atau tidak. Selain itu peneliti juga mencoba memberikan solusi ataupun 

alternatif dalam penerapan NPM yang dibangun Pemprov DKI Jakarta 

dengan swasta dan masyarakat. 

2. Memaparkan bagaimana hasil implementasi dari penerapan new public 

management yang dibangun dalam rangka memberi pelayanan 

pengaduan masyarakat. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah dengan swasta pasti ada tujuan yang ingin dicapai, oleh 



36 
 

 

karena itu peneliti berusaha memaparkan secara jelas bagaimana bentuk 

kongkrit dari penerapan NPM di DKI Jakarta melalui pelayanan publik 

pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. 

Kemudian ada 3 tujuan yang ingin peneliti teliti yaitu pertama di Balai Kota DKI 

Jakarta sebagai unit pelaksana Jakarta Smart City. Kedua, peneliti juga mengambil 

data berupa wawancara disalah satu perusahaan swasta yang menjalin kerjasama 

dengan Pemprov DKI yaitu PT. Qlue Performa Indonesia. Ketiga, kelurahan 

Pisangan Timur sebagai informan dari sisi aparat pemerintahan. Kemudian, secara 

acak peneliti juga mewawancarai masyarakat pengguna Qlue dengan lokasi 

wawancara yang tersebar di beberapa daerah di DKI Jakarta. Lebih lengkap lagi 

beserta alamat, berikut lokasi penelitian peneliti: 

1.) Unit Jakarta Smart City 

Alamat : Gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok B floor 3, Jalan   

Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, RT.011/RW. 02, 

Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

10110. 
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2.) PT. Qlue Performa Indonesia 

Alamat : Jalan Pejaten Barat No.13, RT.1/RW.8, Pejaten Barat, 

Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12510 

3.) Kelurahan Pisangan Timur 

Alamat  : Jalan Haji Mugeni 3 Telp (021) 4754762 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Dalam hal ini, ada dua sumber data yang dapat diperoleh dalam pengumpulan 

informasi daripada suatu penelitian yang dilakukan. Kedua jenis sumber data 

tersebut ialah data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan peneliti mengenai 

sumber dan jenis data sebagai berikut :32 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang didapati secara langsung dari hasil 

wawancara dengan narasumber (wawancara langsung, bukan melalui 

perantara). Data primer bisa berupa pendapat secara individu maupun 

kelompok, hasil obeservasi terhadap suatu benda (fisik) ataupun 

kejadian atau kegiatan. Sumber data yang dihasilkan merupakan sebuah 

catatan penting, foto ataupun rekaman yang ditemukan dari hasil 

pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Pemprov DKI Jakarta, 

                                  
32 Miles dan Huberman diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi. Analisis Data Kualitatif. 

Jakarta: Penerbit UI Press. 2009, Hlm 13 



38 
 

 

PT. Qlue Performa Indonesia dan masyarakat DKI Jakarta dan juga 

informasi yang diberikan oleh para informan terpilih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara 

langsung diperoleh dengan berhubungan dengan responden yang 

diteliti, serta merupakan data pendukung bagi penelitian yang 

dilakukan. Pada umumnya, data sekunder berupa bukti, catatan ataupun 

laporan yang tersusun dalam arsip, kemudian dipublikasikan lagi oleh 

beberapa pihak yang mendukung penelitian seperti dokumen yang 

termuat dalam surat kabar, artikel, berita, ataupun buku terkait dengan 

penelitian penerapan new public management nanti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moloeng, teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling 

strategis dan paling menentukan dalam suatu penelitian. Hal tersebut dikarenakan 

tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data.  Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan tiga cara dalam proses pengumpulan data diantaranya ialah 

observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Ketiga cara ini merupakan 

instrumen penting dan dirasa tepat oleh peneliti dalam proses pengumpulan data 

dalam penelitian yang dilakukan. 
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1. In depth Interview atau Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai suatu proses memperoleh data atau 

informasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan reponden, 

melakukan tanya jawab seputar informasi yang diperlukan untuk 

kelangsungan penelitian. Wawancara dapat dilakukan tatap muka secara 

langsung (personal interview) ataupun secara tidak langsung (dilakukan 

menggunakan perantara seperti telepon).33 Pada konteks penelitan ini, 

peneliti melakukan wawancara ataupun interview dengan pimpinan maupun 

staf yang bekerja pada unit Jakarta Smart City di Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Unit ini yang menaungi segala kegiatan berbasis teknologi, 

termasuk jalannya program Qlue. Selain melakukan wawancara unit ini 

sebagai representasi dari pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada salah satu pimpinan dan staf dari perusahaan PT. Qlue Performa 

Indonesia. Setelah itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 

masyarakat sebagai aktor terakhir yang terlibat dalam penerapan NPM. 

Proses wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung 

(bertatap muka) antara peneliti dengan informan.  

Pada penelitian ini, peneliti tentunya memiliki beberapa ketetapan 

mengenai informan yang dikelompokkan dalam kategori informan kunci, 

informan utama, dan informan tambahan dengan tujuan mendukung dan 

memperkaya informasi yang diperoleh dalam penelitian. Informan 

                                  
33 Ibnu Subiyanto, 2000, Metodologi Penelitian: Manajemen dan Akintansi, Yogyakarta : UPP AMP 

YKPN, Hlm. 66. 
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penelitian kemudian dijelaskan oleh Bagong yang terbagi kedalam beberapa 

macam yaitu :  

1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian, 

2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang di teliti, 

3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan 

informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di 

teliti. 34 

Kemudian, yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah diantaranya : 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Jabatan 

1. Bapak Setiaji Kepala Unit Jakarta Smart City 

2. Stephanie Edelweiss Head Of Manager PT. Qlue Performa 

3. Aghreini Analisa 
Tim Data Analisis Unit Jakarta Smart 

City 

4. Willy Winarko Community Manager PT. Qlue Performa 

5. Abdul Mu’in Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur 

6. Fajar Eko Masyarakat Pengguna Aktif Qlue 1 

7. Kevin Rachman Masyarakat Pengguna Aktif Qlue 2 

     (sumber: hasil olahan peneliti, 2017) 

 

 

                                  
34 Bagong Suyanto dan Sutinah, Loc.cit. 
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2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai 

gejala-gejala yang diteliti.35 Observasi memungkinkan peneliti untuk dapat 

memahami keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Terdapat dua 

jenis observasi, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi 

langsung dilakukan dimana peneliti berda bersama objek yang diteliti. 

Sedangkan Observasi tidak langsung dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya peristiwa yang diteliti, seperti dilakukan melalui menonton 

film, video, atau foto.36 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi ke berbagai tempat 

untuk mengamati bagaimana pihak swasta dan pemerintah mengelola 

pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. Pertama, peneliti melakukan 

observasi ke pusat pengaduan masuk, yaitu kantor Jakarta Smart City. Di 

kantor tersebut dapat diamati berbagai aduan yang masuk untuk kemudian 

diolah dan diawasi oleh Divisi Monitoring & Evaluasi. Kemudian, peneliti 

juga melakukan penelitian ke kantor PT. Qlue Performa Indonesia untuk 

mengamati bagaimana penyediaan aplikasi Qlue secara teknis. Terakhir, 

peneliti melakukan observasi ke tempat pengguna aplikasi Qlue untuk 

mengamati bagaimana masyarakat DKI Jakarta melakukan pelaporan 

terkait permasalah kepada Pemprov DKI Jakarta. 

                                  
35 Nurul Zuriah, 2005, “Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi”, Jakarta 

: Bumi Aksara, Hlm 179 
36 Ibid. Hlm. 173. 
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3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi menjadi alternatif lain dalam memperoleh informasi 

dan data terkait penelitian yang dilakukan. Mulai dari arsip, artikel, berita 

hingga database perusahaan atau pihak pemerintah menjadi bahan informasi 

tambahan yang berguna dalam penelitian ini. Oleh karena itu, studi 

dokumentasi menjadi salah satu unsur yang penting guna mengetahui 

bagaimana aplikasi Qlue ini dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta. 

Pada penelitian ini, ada beberapa dokumen diantaranya ialah dokumen 

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan aplikasi Qlue antara Pemprov DKI 

Jakarta dengan PT. Qlue Performa, dokumen Profil Jakarta Smart City, 

berbagai berita dari Website Jakarta Smart City, dokumen laporan tindak 

lanjut aduan via aplikasi Qlue, serta RPJMD DKI Jakarta Periode 2012-

2017. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan perlakuan yang dilakukan kepada sejumlah data atau 

informasi yang diperoleh selama penelitian yang meliputi data wawancara, 

dokumen ataupun catatan lapangan yang dikumpulkan selama melakukan 

penelitian. Sedangkan Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa teknik analisis data 

merupakan sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk mendapatkan 
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tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha untuk memberikan tema dan hipotesis itu.37  

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan model interaksi yang 

diprakarsai oleh Miles dan Huberman, menurutnya, strategi analisis mencakup 3 

(tiga) komponen yang berkaitan dalam penelitian kualitatif. Ketiga komponen 

tersebut dijelaskan dalam bagan berikut. 

Bagan 3.1 

Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2010 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa ada tiga komponen yang 

saling berkaitan yaitu: Pertama, pengumpulan data (data collection), yang mana 

pada bagian ini, peneliti  mengumpulkan dan menggali data sebanyak-banyaknya 

yang dihimpun melalui 3 teknik pengumpulan data yaitu in-depth interview dengan  

7 informan, observasi langsung ke kantor Jakarta Smart City, PT. Qlue Performa 

                                  
37 Nasrowi dan Suwandi, 2008, Membangun Penellitian Kualitatif, Jakarta : Rieka Cipta, Hlm. 91 
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dan mengamati penggunaan aplikasi Qlue oleh masyarakat, serta melalui data 

dokumentasi. Setelah berbagai data tersebut dihimpun, peneliti akan mengolah data 

tersebut untuk kemudian diubah menjadi fakta. Kedua, reduksi data (data 

reduction), setelah melakukan berbagai teknik pengumpulan data melalui metode 

penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti mulai mendapatkan data. 

Banyaknya data yang diperoleh tentu tidak dapat serta merta dimasukkan dalam 

laporan penelitian. Untuk itu, penulis melakukan tahap reduksi yang artinya 

merangkum, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang 

sifatnya pentin dan dibutuhkan saja. Oleh karena itu ada beberapa data yang 

diseleksi oleh peneliti untuk digunakan guna membantu penelitian, diantaranya 

seperti wawancara dengan infoman kunci hingga data mengenai Perjanjian 

Kerjasama Pemerintah Swasta. 

Tahap ketiga, adalah penyajian data (data display). Dalam tahap ini peneliti 

menyajikan data yang sudah selesai di reduksi. Model penyajianya beragam, yaitu 

dapat berupa uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian 

kualitatif, model penyajian data yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk 

teks yang sifatnya naratif. Tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, adalah proses 

penarikan kesimpulan atau berifikasi atas data-data yang telah diperoleh 

(conclusion drawing/ verification). Pada bagian akhir ini disimpulkan keseluruhan 

data-data kongkrit hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama di 

Kantor Jakarta Smart City, Kantor Qlue Performa, hingga Kelurahan dengan jelas 

dan pasti. 


