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BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuarikan beberapa bagian yang mengulas tentang metode

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun bagian-bagian dalam metode

penelitian ini diantaranya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian,

jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian-bagian

tersebut digunakan peneliti dalam menyusun penelitian maupun hasil penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi

kasus. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Djamal mendefinisikan

penelitian kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meghasilkan data

deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.1

Menurut Sugiyono dalam Djamal penelitian kualitatif adalah penelitian

yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci,

pengumpulan data secara induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan

makna.2 Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).

Peneliti dalam melaksanakan penelitian kualitatif harus menjaga agar dirinya tidak

1 Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 9.
2 Ibid. Hlm 10
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mempengaruhi objek yang diteliti, sehingga keadaannya tetap alamiah.

Karena esensi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada upaya

menggali makna tentang fenomena tertentu dalam kondisi dan latar yang alami.3

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek tertentu dengan

cara mempelajarinya sebagai suatu kasus. Bisa disimpulkan bahwa penelitian

kualitatif lebih memfokuskan untuk mendeskripsikan keadaan, sifat, nilai suatu

objek atau gejala tertentu.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus hanya melibatkan

individu tunggal atau hanya sedikit individu sehingga boleh jadi tidak

mempresentasikan kondisi atau kejadian secara umum atau tidak menggambarkan

kejadian dari suatu populasi.4 Studi kasus merupakam rancangan penelitian yang

ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan

analisis mendalam atas suatu kasus. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas,

serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.5

3 Ibid. Hlm 8.
4 Restu Kartiko Widi. 2010. Asas Metodologi Penelitian. Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 93
5 Stake, Yin dalam John W. Creswell. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatif, dan Campuran.Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm 19.
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3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

dan dinas-dinas yang terkait dengan tema yang peneliti angkat yaitu tentang

penataan birokrasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam rangka mempertajam penelitian, peneliti kualitatif perlu menetapkan

fokus. Fokus penelitian sangat berguna bagi peneliti karena untuk mempermudah

dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu terkait tentang data mana yang

diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Maka

dari itu dengan adanya fokus penelitian, temuan informasi yang didapatkan di

lapangan dapat dipilah sesuai dengan permasalahan sehingga dalam hal ini akan

diketahui data mana yang perlu untuk dimasukkan ke dalam sejumlah data yang

sedang dikumpulkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya fokus

penelitian dapat menjadi sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya

penelitian serta dapat mempermudah peneliti dalam mengambil data dan

mengolahnya hingga menjadi kesimpulan. Sehubungan dengan pokok masalah

yang diteliti, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang proses

penataan birokrasi di pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

3.4 Jenis Data

Dalam rangka menunjang penelitian ini maka peneliti membutuhkan banyak

data yang relevan dengan topik penelitian.

a. Data Primer
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Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu sumber data yang langsung. Sumber data primer ini merupakan

sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari peristiwa terjadi.6 Hasil

wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti termasuk kategori data

primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sumber datanya tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya data diperoleh melalui

pihak lain yaitu tidak secara langsung diperoleh peneliti dari subjek

penelitiannya, bisa juga data yang berwujud dokumen atau data-data

laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder

adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya

peristiwa.7 Secara umum beberapa data sekunder dapat dibagi menjadi

kategori yaitu dokumen dan penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis data yang akan

dikumpulkan. Biasanya peneliti tidak hanya menggunakan satu macam teknik saja

untuk mendapatkan data, karena data yang dicari tidak hanya satu jenis tetapi

beragam data. Selain itu, karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan

msing-masing, maka dengan menggunakan beragam teknik akan dapat mengatasi

permasalahan kelemahan-kelemahan teknik tersebut. Menurut Paton dalam Emzir

6 Restu Kartiko Widi.Op.cit.. Hlm 73
7 Loc.cit.
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yang dikutip oleh Djamal yaitu tedapat tiga macam teknik pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif yaitu observasi wawancara, dan dokumentasi.8 Teknik

pengumpulan data yang relevan dengan penilitian ini yaitu wawancara dan

dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan terbuka dan teliti tentang hasil

tanggapan yang mendalam terkait pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan,

pandangan, dan pengetahuan seseorang. Jadi wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara

lebih mendalam. Hal ini didukung oleh pernyataan Stainback bahwa melalui

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.9

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara terlibat langsung dalam

interaksi sosial dalam rangka penggalian data dalam menjawab fokus penelitian.

Dalam wawancara peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara

berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancara dengan telepon atau terlibat

dalam Focus Group Interview (wawancara dengan kelompok-kelompok tertentu).10

Adapun informan penelitian yang akan membantu penulis dalam menggali

informasi tentang penataan birokrasi tahun 2016 diantaranya sebagai berikut:

8 Djamal. Op.cit. Hlm 65.
9 Ibid. Hlm 232.
10 John W. Creswell.Op.cit. Hlm 254.
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Tabel 3.1

Daftar Informan

No Nama Informan Keterangan

1 Eko Bagus Priambodo Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2 Endang Sujiasih Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sekretariat Daerah

3 Kusnendar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4 Rizky Wahyu N. Kasubag Dokumentasi dan Pengkajian Hukum

Sekretariat Daerah
5 Agung Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD
6 Luhur Kabid Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan Dan Asset Daerah
7 Ranto Aribowo Kabid Penyelenggaraan E-government Dinas Infokom
8 Khoirurrosyidin Wakil Dekan Fisip Universitas Muhamadiyah

Ponorogo
9 Fajar Pramono Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan

Birokrasi Masyarakat ISID Gontor
10 Diono Suwito Ketua LSM Bara Nusantara
11 Mursyid Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2017

b. Dokumentasi

Dokumen yaitu bahan-bahan tertulis tentang organisasi, catatan program,

publikasi dan laporan resmi, surat-surat, ataupun foto. Schatzman dan Strauss

dalam Dedi Mulyana menegaskan bahwa dokumen historis merupakan bahan

penting dalam penelitian kualitatif. Menurut keduaya sebagai bagian dari metode

lapangan peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder
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lainnya karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-

dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut.11

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang

program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data,

dan setelah data terkumpul. dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah

melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode

yang digunakan. Dalam menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti

dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui

metode yang harus dipakai pada tahap berikutnya.12 Menurut Malhotra dalam

Munawaroh, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi.13 Jadi menurut Brannen Julia dalam Munawaroh, analisis data adalah

rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan

verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.14

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti menggunakan

berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara

11 Deddy Mulyana. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm
196.
12 Munawaroh. 2012. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Malang: Intimedia. Hlm 85.
13 Loc.cit
14 Ibid. hlm 83.
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dengan informan utama serta informan pendukung untuk mendapatkan tambahan

data. Hasil wawancara di rekam dan di foto sebagai bukti dokumentasi peneliti.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi langsung di

lapangan, serta didukung dengan pencarian data melalui dokumentasi dari berbagai

sumber sebagai kelengkapan data yang diperoleh di lapangan. Kegiatan

pengumpulan data tersebut berlangsung secara berulang-berulang dan terus

menerus sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data yang diperoleh sangat

bayak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks,

masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan

melakukan reduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori

dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Menurut Miles dan Huberman, reduksi

data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan lapangan.15 Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian

berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam,

memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan

kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan

disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak

15 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1988, Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber tentang
Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi;
Pendamping, Mulyarto. Hlm 16.
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terpakai dibuang. Bisa disimpulkan bahwa reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga

kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.16

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk tabel,

grafik, bagan dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis

berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori, pola dan lain-lan

sehingga mudah untuk dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara

sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori, serta

hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.17

d. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian

harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Pada

penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara,

sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat.

Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang

konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.18

16 Munawaroh. Op.cit. Hlm 85.
17 Djamal. Op.cit. Hlm 148.
18 Ibid. Hlm 149.
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Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap

rumusan masalah yang diajukan Kesimpulan-kesimpulan juga perlu diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada

catatan-catatan lapangan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga makna yang muncul dari

data merupakan validitasnya.19. Adapun analisis data dengan pendekatan diatas

dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.1

Teknik Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles and Huberman

Sumber: Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Hlm 20

19 Matthew B. Miles. Op.cit. Hlm 19
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