
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6): 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

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

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan manusia dan kawasannya dan dalam peristilahannya. 

 

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, 

menafsirkan data yang ada, ada pelaksanaanya melalui pengumpulan, 

penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe 

penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan 

keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian. 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa masalah, baik masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2000 : 62). 
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Pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis 

agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau 

beberapan aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan sebelumnya. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 

pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2010, yang meliputi mekanisme sebagai berikut: 

1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah  

2. Kegiatan kunjungan kerja 

3. Pengaduan Masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD 

4. Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah 

 

C. Informan 

 

Menurut Moleong (2005: 6): 

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang 

lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh 

informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan 

yang akan dimintai informasinya. Pada penelitian kualitatif tidak ada 

informan acak tetapi bertujuan (purposive).  

 

Informan dalam penelitian ini adalah lima orang Ketua Komisi DPRD Provinsi 

Lampung yaitu sebagai berikut: 

1. Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan), Ismet Roni, SH. 

2. Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auli, M 

3. Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), Dra. Hj. Yulia Hasima 

4. Komisi IV (Bidang Tugas Pembangunan), Hi. Darwin Ruslinur  

5. Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat), Ir. Yandri Nazir 
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D. Jenis Data 

 

Jenis data penelitian ini meliputi :  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau 

lokasi penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

terkait dengan penelitian, seperti arsip, dokumen, maupun produk perundang-

undangan yang sesuai dengan penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Wawancara, adalah teknik  yang digunakan untuk memperoleh data melalui 

percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian. 

2. Dokumentasi, adalah teknik  untuk mendapatkan data dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, 

seperti arsip, dokumen, maupun produk perundang-undangan yang sesuai 

dengan penelitian 

 

F. Teknik Analisa Data 

 

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat 

dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, dengan tahapan analisis sebagai 

berikut:  
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a. Reduksi Data, yaitu tahap merangkum atau menyederhanakan data sesuai 

dengan kebutuhan dalam penelitian   

b. Penyajian Data, yaitu tahap menyajikan data ke dalam deskripsi atau 

penjabaran kalimat dan memberikan interpretasi atas data tersebut 

c. Mengambil Kesimpulan, yaitu tahap menentukan kesimpulan secara umum 

berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan.  


