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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian merupakan usaha dengan menggunakan metode-metode 

tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan 

sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab apa yang 

dipermasalahkan. Metode penelitian yang tepat dalam penelitian dapat menjamin 

validitas atau keakuratan data dan kebenaran hasil penelitian. Metode penelitian 

mengarahkan peneliti untuk mengikuti serta menginterpretasikan data sehingga 

dengan demikian maka tujuan penelitian dapat dicapai melalui prosedur yang 

sistematis dengan pembuktian-pembuktian yang meyakinkan. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Prosesnya berupa pengumpulan dan 

penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian ini bersifat 

komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.  

 Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian 

kualitatif tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berfikir 

ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; 

atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan 

dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Pendekatan ini dipilih karena 
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pertimbangan bahwa penulis ingin memperoleh gambaran tentang akuntabilitas 

publik dan praktek penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) di Kabupaten Malang. 

 Menurut Salim (2006: 34), metode penelitian kualitatif merupakan suatu 

metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan 

wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian kualitatif bekerja di dalam setting alamiah, berupaya 

memahami dan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang dilihat dari 

makna yang diberikan orang-orang terhadap fenomena tersebut. Penelitian 

kualitatif menggabungkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan-bahan 

empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, riwayat hidup, 

wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual, serta 

menggambarkan momen rutin dan problematik, serta makna dalam kehidupan 

individual dan kolektif (Denzin dan Lincoln, 1994: 2). 

 Selain itu, mengacu pada pendapat Moleong (2000: 5), bahwa: 

1. menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadap-hadapan 

dengan kenyataan ganda. 

2. metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti 

dengan informan. 

3. metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
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3.2 Fokus Penelitian 

 Di dalam rangka menjawab dan mengkaji masalah yang diangkat dalam 

suatu penelitian, maka penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu. Tujuan 

adanya fokus penelitian menurut Moleong (2000:62) adalah: 

1. Untuk membatasi masalah penelitian 

2. Untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi (memasukkan-mengeluarkan) 

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. 

 Oleh karena itu, fokus penelitian sangat penting peranannya dalam 

memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. 

 Mengingat banyaknya masalah yang dapat dibahas berkaitan dengan 

akuntabilitas publik dalam praktek penganggaran pada penyusunan APBD 

Kabupaten Malang, maka agar lebih terarah, yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Praktek Akuntabilitas pada Kabupaten Malang 

2. Praktek Penganggaran pada Penyusunan APBD Kabupaten Malang. 

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kabupaten Malang. 

Alasan peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian karena 

Kabupaten Kabupaten Malang dengan berbagai macam sumber daya alam yang 

melimpah tentu memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang besar dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, namun di lain hal 
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akuntabilitas dan transparansi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten 

Malang. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk 

memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penetapan situs penelitian 

didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validasi dan aktualisasi data 

yang berhubungan dengan penelitian. Sesuai dengan maksud tersebut, maka situs 

yang terkait dengan obyek yang akan diteliti adalah Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data merupakan asal atau sumber dari mana data tersebut 

diperoleh. Menurut Lofland and Lofland dalam Moleong (2000: 112) bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Informan 

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli 

sehubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data didapat dari hasil 

wawancara peneliti dengan pihak-pihak di dalam lingkungan Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang 
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2. Dokumen 

Data yang dikumpulkan peneliti berupa informasi dalam bentuk catatan-

catatan resmi semisal skema dan bagan keorganisasian, peraturan-

peraturan yang tertulis, Renstra, Rencana Kerja, Prosedur Pelaksanaan 

Program, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ataupun 

arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini. 

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data primer 

 Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan 

diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini 

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio tapes, 

pengambilan foto atau film (Moelong, 2005:157)  

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber 

yang dipandang menguasai bidangnya, yaitu mereka yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah 

Kabupaten Malang, dan para staf pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan terlebih 

dahulu oleh orang lain di luar peneliti dan data tersebut berupa dokumen-
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dokumen, makalah, catatan, laporan, arsip-arsip serta materi pendukung lain 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis 

penelitiannya yakni: 

1. Wawancara (interview) 

 Wawancara merupakan pengumpulan data dengan jalan wawancara atau 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Senada dengan 

hal tersebut Mulyana (2002: 180) menyatakan bahwa wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Di dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan 

dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik berdasarkan tujuan 

penelitian. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, yaitu berasal dari buku-buku, gambar-gambar atau catatan 

khusus, dokumen-dokumen, maupun arsip dari pihak terkait. 

3.6 Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisa 

deskriptif. Proses analisis model ini mengalir dari tahap awal hingga tahap 
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penarikan kesimpulan hasil studi. Sehingga proses analisis tidak menjadi kaku 

oleh batasan-batasan kronologis. Analisis data merupakan tahap yang penting 

dalam menentukan jalannya proses penelitian. Hal ini disebabkan analisis data 

bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan sehingga mudah dalam 

memahami makna data yang diperoleh. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian 

yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan 

yang dihadapi oleh obyek penelitian yaitu mengenai praktek akuntabilitas dan 

praktek penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten Malang. 

 Adapun tahap analisis dan pembahasan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan praktek akuntabilitas yang terjadi pada Pemerintah 

Kabupaten Malang, dalam hal ini dikhususkan pada akuntabilitas 

keuangan karena untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan  

dan ketentuan yang berlaku, selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana 

praktek akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Menjelaskan kendala-kendala yang terjadi pada praktek akuntabilitas yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Menggambarkan praktek penganggaran dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendekatan yang digunakan oleh 
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Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini mengenai proses 

penyusunan APBD apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

4. Menguraikan landasan hukum seperti undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan praktek anggaran serta penyusunan 

anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 

5. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten 

Malang dalam praktek penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

6. Mengungkapkan solusi-solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi kendala-kendala 

yang terjadi dalam proses akuntabilitas dan penganggaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Oleh karena itu, dengan adanya analisis ini diharapkan pada penelitian ini 

dapat mengetahui sampai sejauh mana praktek akuntabilitas dan praktek 

penganggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk dapat 

dievaluasi guna memperbaiki pertanggungjawaban publik dan praktek 

penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 


