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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab III penulis membahas mengenai metode penelitian yang nantinya 

akan digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Pada bagian ini metode 

penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, fokus dan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

sistematika penulisan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi 

pustaka. 

1.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian dalan tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis peneltian deskriptif. Metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, biasanya 

terdapat empat kata kunci yang digunakan yakni cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan.1  

 Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ialah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri.2 sedangkan penelitian 

deskriptif ditujukan guna menjabarkan data dan variabel yang diperoleh 

mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang diteliti.3 Penelitian deskriptif 

                                                             
1 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. 2011. hlm 2 
2 Rulam Ahmadi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. 

2016. hlm 15 
3 Sanapiah Faisal.  Format – Format Penelitian Sosial. Raja Grafindo Persada. Jakarta.  2005. hlm 

2 
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dilakukan dengan memandang objek sesuai yang ada dilapangan. jadi dalam 

penelitian membahas tentang inovasi pelayanan online KGB pada program 

SIMPEG dengan memahami karakteristik inovasi tersebut, serta faktor yang 

mempengaruhi implementasi inovasi. 

1.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan 

dan Pelatihan Kabupaten Jombang, yang beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim 

No. 137, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 

Hal ini dikarenakan pelayanan online KGB pada program SIMPEG 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

kepada operator utama, operator perwakilan dari SKPD maupun yang 

merasakan program SIMPEG tersebut. 

1.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian perlu dilakukan agar saat dilakukannya penelitian 

dapat terstruktur dan penulis pembatasi ruang lingkup penelitian agar tidak 

melenceng dari fokus utama. Penulis mengambil fokus penelitian pada 

karakterisitik inovasi pelayanan online KGB pada program Sistem Informasi 

Manajemen Pegawai di Kabupaten Jombang, yang terdiri dari lima indikator 

yakni relatife adventage (keuntungan relatif), compatability (kesesuaian), 

complexity (kerumitan), triability (kemunginan dicoba) dan observability 

(kemudahan diamati). Serta faktor  yang mempengaruhi implementasi inovasi 

tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan ulasan 



35 
 

 
 

terkait inovasi pelayanan online KGB pada program Sistem Informasi 

Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Kabupaten Jombang Tahun 2016-217. 

1.4 Jenis Data  

 Dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan beberapa komponen dalam 

mengulas hasil penelitian tersebut. Data disini merupakan salah satu komponen 

penting dalam mengkaji suatu penelitian. Adapun jenis data yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data 

sekunder. adapun penjelasannya sebagai berikut:4 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau 

langsung dari informan yang memiliki informasi atau data tersebut, serta 

melalui proses wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian 

ini adalah kepala dan pegawai pemerintah Kabupaten Jombang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan 

asli informan, tetapi memiliki informasi atau data tersebut. data sekunder 

juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung 

baik melalui studi literatur maupun studi pustaka dari sumber-sumber yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. data ini dapat digunakan sebagai data 

pendukung dalam penulisan penelitian.  

                                                             
4 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 

Kedua. Erlangga. Jakarta. 2009. hlm 86  
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1.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data dibutuhkan kecermatan 

dan ketelitian agar mendapatkan hasil sesuai dengan penelitian yang telah 

ditentukan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

untuk memperoleh data sebagai berikut: 

1.5.1 Wawancara  

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dan data dari informan atau 

narasumber yang memiliki informasi terkait fokus penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Wawancara merupakan  salah satu bentuk proses 

dari pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada narasumber.  

 Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

seringkali disebut suatu wawancara terfokus, mendalam, dan 

pewawancara dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya oleh karena 

itu dapat dibuat kerangka pertanyaan yang tepat. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur ialah seorang pewawancara tidak mengetahui tentang apa 

yang tidak diketahuinya, dan harus perpedoman kepada informan untuk 

menceritakannya.5 

 Dari penjelasan di atas peneliti menggunakan model wawancara 

terstruktur, dimana peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu 

                                                             
5 Rulam Ahmadi. Op.Cit. hlm 122 
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pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan informasi yang 

diinginkan. Dalam pelaksanaan wawancara tentunya peneliti 

membutuhkan alat bantu seperti buku daftar pertanyan, tape recorder, dan 

alat-alat lai yang dapat memudahkan peneliti melaksanakan sesi tanya 

jawab. Untuk menemukan narasumber untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dimana 

teknik ini dilakukan dengan cara menentukan target narasumber terlebih 

dahulu. Berikut beberapa daftar narasumber yang akan menjadi informan 

bagi peneliti: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No Nama Jabatan 

1 Mutholip Ketua sekaligus kepala Badan 

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Jombang. 

2 Yanuar Pristyawan W Kasubid Kepangkatan di BKDPP 

3 Rendyantoko Rinaldi Operator utama SIMPEG Kabupaten 

Jombang 

4 Rozikin Anggota tim teknis SIMPEG di BKDPP 

5 Rina Indriyani Anggota tim teknis SIMPEG di BKDPP 

6 Tri Ismiatin Operator/ Staf SMPN 1 Kasembon 

7 Arohman Operator/ Staf Bagian Perlengkapan 

Pemkab Jombang 

8 Sediana Herawatie Operator/ Staf Bagian Umum Pemkab 

Jombang 

9 Siti Mufarrohah Operator/ Staf Kecamatan Peterongan Kab. 

Jombang 

10 Erie Retno Operator/ Staf Dinas Perdagangan Kab. 

Jombang 

11 Yunita Karyawati Operator/ Staf Puskesmas Cukir Kab 

Jombang 

12 Murti Cahyani Sekertaris BKDPP Kab. Jombang  
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13 Yan Firstiana Endapramita Staf BKDPP 

14 Shodiq Staf Kecamatan Jombang 

15 Risma Herlina Staf BKDPP 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2018) 

 Berdasarkan data narasumber di atas,  penulis memiliki lima belas 

informan sebagai narasumber untuk melakulan wawancara di lapangan. 

Informan yang dipilih tentunya berdasarkan kebutuhan penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap dari sumber 

yang dipercaya. 

1.5.2 Observasi 

 Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

tanpa modiator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang 

dilakukan objek tertentu.6 Observasi yang peneliti lakukan tentunya 

berhubungan dengan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Jombang. Dalam hal ini observasi diperlukan untuk:7 

a. Membantu informan untuk menjawab pertanyaan yang dirasakannya tidak 

atau kurang mampu menjawabnya dengan mempersilahkan penanya 

melihatnya sendiri.  

b. Mengecek kebenaran jawaban responden.  

 Dalam hal ini observasi atau pengamatan penulis gunakan untuk 

melakukan penelitian, karena sebelum melakukan penelitian penulis terlebih 

dahulu mengamati dan memahami kondisi, situasi dilokasi penelitian. 

                                                             
6 Rachmat Kriyantono. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 

2006. hlm 110 
7 Marzuki. Metodologi Riset. BPFE-UII. Yogyakarta. 2000. hlm 59 
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Penelitian yang dilakukan bertempat di Badan Kepegawaian Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang khususnya pada pelaksaan 

pelayanan online KGB pada program SIMPEG. Dengan melihat bagaimana 

pelayanan online KGB ini dapat diterapkan dan berjalan hingga saat ini. Agar 

nantinya saat penulisan hasil penelitian berdasarkan data yang valid, dan 

didukung oleh data wawacara dan dokumentasi pada saat penelitian.  

1.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumupun data yang selanjutnya 

penulis gunakan untuk mempekuat data saat penulisan. Adapun tujuan dari 

metode dokumentasi yakni untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data.8 Dalam penelitian ini dokumentasi yang 

dijadikan data yakni berupa foto-foto selama melaukan penelitian maupun 

dokumentasi lainnya yang terkait dengan pelyanan online KGB pada program 

SIMPEG. Selain dokumentasi berupa foto, data yang penulis dapatkan melalui 

metode dokumentasi yakni produk hukum maupun laporan-laporan hasil dari 

penyelenggaraan pelayanan online KGB pada program SIMPEG. 

1.5.4 Studi Pustaka 

 Studi pustaka dalam penulisan penelitian ini menjadi faktor pendukung 

dalam pengerjaannya. Studi pustaka sendiri merupakan kumpulan dari literatur 

ilmiah seperti buku, jurnal, arsip maupun dokumen-dokumen lainnya yang 

dapat dijadikan referensi bagi penulisan penelitian dan memiliki peran penting 

untuk menambah pengetahuan penulis tentang teori dan fokus penelitian. 

                                                             
8 Ibid. hlm 120 
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 Sumber buku yang digunakan peneliti terkait dengan inovasi, serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan inovasi pelayanan 

online KGB pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai. Adapun 

buku-buku yang digunakan penulis antara lain, buku dari Willian D. Eggers 

and Shalabh Kumar Singh (2009) yaitu The Public Innovator’s Playbook: 

Nurturing Bold Ideas In government, Everett. M. Rogers (1983) yaitu Diffusion 

Of Innovations Yogi Suwarno (2008) yaitu Inovasi di Sektor Publik, Khairul 

Muluk (2008) yaitu Knowledge Manajement Kunci Suskes Inovasi 

Pemerintahan Daerah, Geoff Mulgan dan David Albury (2003) yaitu 

Innovation In The Public Sector, Working Paper Version 1.9, dan Irwan Noor 

(2013) yaitu Desain Inovasi Pemerintahan Daerah. 

1.6 Teknis Analisis Data 

 Proses penelitian kualitatif  melibatkan data variabel yang banyak, yang 

harus ditranskipkan, objek-objek, situasi ataupun peristiwa dengan aktor yang 

sama atau bahkan sama sekali berbeda.9 Data atau informasi yang diperoleh 

oleh peneliti masih berupa data mentah, yang harus diolah dan dianalis. 

Sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan hasil 

penelitian.  

 Peneliti dalan analisis data menggunakan model analisis interaktif 

Miles dan Huberman, yang terdiri dari hal utama yakni reduksi data, penyajain 

data dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.10 Jenis analisis data ini saling 

                                                             
9 Idrus. Op.Cit. hlm 146 
10 Idrus. Op.Cit. hlm 147-148 
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menjalin satu sama lain pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar untuk membentuk wawasan umum yang 

disebut analisis.11 Berikut bentuk dari model analisis menurut Miles dan 

Huberman:  

Bagan 3.1 

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, 2014 

 

Sumber: idrus 2017  

 

 Berikut adalah penjelasan dari masing-masing proses model analisis 

interaktif, antara lain sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan data 

 Pada tahap pengumpulan data yang dijaring adalah data primer dan 

data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

dan telaah dokumen. Data kemudian dicatat dalam catatan lapangan yang 

terdiri dari deskriptif (alami) dan refletif (tafsiran). Dalam penelitian ini 

peneliti mendapatkan data berupa hasil wawancara terkait pelayanan online 

KGB dari beberapa informan peneliti. Peneliti juga melakukan observasi 

                                                             
11 Ibid. hlm 148 
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terhadap kegiatan di BKDPP terkait pelayanan online KGB dan program 

SIMPEG, serta menelaah dokumen yang peneliti dapatkan. Adapun 

dokumen tersebut antara lain dasar hukum program SIMPEG, Peraturan 

Pemerintah tentang gaji PNS, serta materi dan evaluasi SIMPEG mulia dari 

dari tahun 2014-2017.   

2. Tahap reduksi data 

 Pada tahap reduksi data, data dan laporan lapangan yang telah 

didapatkan selama proses penelitian untuk kemudian direduksi, dirangkum 

dan dipilih hal-hal pokok untuk difokuskan ke data tang terpenting. Tahap 

reduksi data dilakukan secara terus menenerus selama proses penelitian 

berlangsung.  

 Data yang didapatkan peneliti baik data primer maupun data 

sekunder diseleksi oleh peneliti dan diambil sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu tentang pelayanan online KGB. Adapun peneliti menyaring data yang 

dibutuhkan peneliti seperti halnya data terkait keuntungan dari inovasi 

pelayanan online KGB pada program SIMPEG, kesesuaian inovasi 

pelayanan online KGB terhadap lingkungan di Kabupaten Jombang, 

tingkat kerumitan dari inovasi pelayanan online KGB bagi pengguna, tahap 

ujo cob dan keberhasilan dari inovasi tersebut. Serta beberapa berita 

informasi tentang pelayanan online KGB dan program SIMPEG yang 

peneliti ambil dari website BKDPP Kabupaten Jombang.  
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3. Tahap penyajian data 

 Tahap penyajian data ditujukan agar lebih memudahkan bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian.12 Dalam hal ini agar peneliti tidak 

kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif 

atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi data tersebut. 

 Peneliti menyajikan beberapa data awal seperti jumlah PNS yang 

mendapatkan KGB di Kabupaten Jombang, jumlah operator SIMPEG di 

Kabupaten Jombang, aktor yang terlibat dalam pelayanan online KGB. 

peneliti juga menyajikan data berupa berbedaan pelayanan KGB dari 

manual hingga online. Data yang disajikan peneliti merupakan data yang 

sudah diseleksi peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. 

Data terkait hasil dokumen inovasi pelayanan online KGB yang disajikan 

berupa tabel, bagan ataupun penyampaian secara naratif. 

4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi 

 Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya bisa 

diambil kesimpulan sementara, dan setelah data lengkap maka dapat 

diambil kesimpulan akhir. Adapun sekilas kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sejak pelayanan online KGB diimplementasikan keterlambatan 

pencetakan surat pemberitahuan KGB dapat diminalisir, karena surat KGB 

                                                             
12 Imam Gunawan. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 

hlm 209. 
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telah dicetak 2 bulan sebelumnya. Meskipun masih terdapat beberapa 

kendala seperti operator harus meng entry berkas-berkas KGB PNS, akan 

tetapi pelayanan online KGB berhasil memberikan dampak positif terhadap 

lingkungan di Kabupaten Jombang, keberhasilan dari pelayanan online 

KGB memberikan semangat BKDPP Jombang untuk menciptakan 

pelayanan-pelayanan online baru terkait kepegawaian. 

  


