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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Untuk menemukan bagaimana Kementerian Sosial RI memaknai opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan kualitas opini terbaik yang 

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas audit Laporan Keuangan 

Kementerian dan Lembaga, secara komprehensif dan mendalam, sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif dipilih karena akan 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna, yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2010:1) 

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah orang, yaitu karyawan pada 

Kementerian Sosial RI dan dari beberapa bagian yang mempunyai tugas sebagai 

Penyusun LKKL. Para karyawan ini bertugas melakukan penyusunan Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga. Interaksi antara karyawan pada Kementerian 

Sosial (actor), dalam kegiatan penyusunan LKKL (activity) di Biro Keuangan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (place) akan menghasilkan suatu situasi 
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sosial tertentu. Peneliti memandang pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian 

Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) atas audit BPK terhadap Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Kementerian Sosial tahun 2011 

sebagai suatu realitas sosial yang disusun dengan adanya interaksi sosial antara 

berbagai pihak, realitas tersebut merupakan sebuah proses yang saling berkaitan 

dari kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban 

anggaran, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan sampai 

dengan pemberian opini audit, dari proses itulah peneliti ingin menggali lebih 

dalam mengenai bagaimana Kementerian Sosial memaknai proses pencapaian 

opini WTP. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian 

dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman para  penyusunan 

Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Kementerian Sosial, 

mengenai bagaimana memaknai pencapaian opini WTP. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan makna dari 

fakta yang ada di lapangan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan tujuan agar data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, 

kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Begitu juga 

dengan interaksi dalam situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian dapat lebih 

didalami. Selanjutnya  peneliti ingin menemukan data yang bersifat proses kerja, 

perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, ketegangan 

sekelompok orang dalam lingkungan kerjanya. Kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan cara mengkomparasikan temuan atau 

pemahaman atas kenyataan sosial organisasi yang bersifat empiris tersebut dengan 
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konsep / teori mengenai akuntabilitas sektor publik serta peraturan yang terkait 

dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data 

dipilih, dan menitikberatkan pada sudut pandang informan, yaitu bagaimana 

perspektif mereka mengenai situasi sosial yang diteliti. Peneliti tidak memaksakan 

untuk mendapatkan sebagaimana persepsi peneliti sebelum melakukan penelitian. 

Sesuai dengan fokus penelitian, yang akan dijadikan sebagai informan 

untuk menemukan bagaimana Kementerian Sosial memaknai opini WTP atas 

audit LKKL adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan LKKL mulai dari 

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI sebagai 

pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung atas kualitas LKKL 

Kementerian Sosial, Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi pada Biro 

Keuangan, dan staf kunci, yang bertugas secara langsung dalam penysusunan 

LKKL. 

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah peneliti 

sendiri, dengan menggunakan beberapa alat bantu baik manual maupun elektronik 

berupa buku catatan dan kamera yang sekiranya dapat untuk menjadi 

pertimbangan dalam mendeskripsikan hasil penelitian dan menjadi alat bantu 

untuk memperkuat hasil penelitian.  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 

triangulasi. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur 
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dalam berbagai situasi baik secara formal di kantor maupun informal di luar 

kantor. Selain itu peneliti juga akan menggunakan metode observasi partisipatif, 

yang dilakukan dengan cara keterlibatan peneliti di dalam sebagian proses 

penyusunan LKKL selama penelitian di lapangan. Penelitian dokumentasi 

digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam 

suatu dokumen baik dalam bentuk catatan, arsip Laporan Keuangan Kementerian 

Sosial atau Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Dari banyaknya data yang diperoleh seiring dengan bertambah lamanya 

peneliti melakukan penelitian di lapangan maka diperlukan langkah untuk 

mereduksi data dengan menyisihkan data yang sekiranya tidak berkaitan dengan 

penelitian dan memlih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian sehingga bisa ditemukan benang merahnya untuk 

memberikan gambaran dan pola yang lebih jelas bagi peneliti. Dalam mereduksi 

data penelitian, peneliti akan memfokuskan pada bagian penyusunan Laporan 

Keuangan, dengan melihat perilaku para karyawan di bagian penyusunan LKKL, 

gaya bekerja, tempat kerja, interaksi antara atasan dengan para karyawan, 

penyusunan laporan keuangan, dan bagaimana mereka memaknai hasil 

pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian naratif, grafik, flowchart dan sebagainya. Langkah terakhir adalah dengan 

menarik kesimpulan dan verifikasi yang mungkin akan menjawab rumusan 
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masalah yang sudah ditetapkan sejak awal, tetapi juga tidak, karena rumusan 

masalah masih bersifat sementara. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

(1994:12) yang menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification sebagaimana gambar 3.1 berikut : 

Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Qualitative Data Analysis ( Miles & Huberman, 1994) 

3.4 Pengujian Kredibilitas Data 

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Conclusion :        
Drawing/Verifyin

Data 
Collection  Data Display 

Data 
Reduction 
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Penelitian ini  diperpanjang satu kali, karena periode penelitian pertama data 

yang diperoleh dirasa belum memadai dan belum kredibel. Belum memadai 

karena belum semua rumusan masalah dan fokus terjawab melalui data hasil 

wawancara maupun observasi, belum kredibel karena sumber data masih ragu-

ragu dalam memberikan data, perpanjangan penelitian dilakukan dengan 

teknik pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka sebagai bagian dari 

konfirmasi untuk menguji kredibilitas jawaban informan sebelumnya. Adapun 

karena jarak penelitian yang cukup jauh, maka perpanjangan penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan sarana email. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan konsisten. Dengan cara tersebut maka kepastias data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan cara ini peneliti akan 

membaca seluruh catatan hasil penelitian secara teliti, sehingga dapat 

diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan 

ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 

Untuk meningkatkan ketekunan maka peneliti akan membaca beberapa 

referensi baik dari buku, jurnal penelitian, peraturan perundangan yang terkait 

dengan penelitian, sehingga dapat menjadi bekal bagi peneliti untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai topik 

penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian 
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3. Triangulasi 

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber 

data 

a. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

b. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang 

sama melalui sumber yang berbeda 

4. Diskusi Teman Sejawat 

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian 

yang masih bersifat sementara kepada teman-teman atau pihak yang 

berkompeten. Melalui diskusi ini muncul pertanyaan dan saran, dan untuk 

pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian yang belum bisa terjawab, 

maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk mencarikan jawabannya. 

Dengan demikian data menjadi semakin lengkap 

 


