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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Sutopo (2010:1) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.  

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis fenomena 

tentang kedisiplinan pegawai terutama di BPP dan KB Kabupaten Lampung 

Selatan menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam Moleong (2007:128) merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
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(BPP dan KB) Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

data yang dimiliki oleh penulis bahwa terdapat pelanggaran disiplin di BPP dan 

KB sehingga penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang kedisiplinan di BPP 

dan KB. 

C. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip dalam Moleong (2011:157) sumber 

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

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu 

pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, foto, dan statistik. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau 

film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya. Pada dasarnya, ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh semua orang, tetapi pada penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan 

ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati dan 

mewawancarai pimpinan dan beberapa PNS yang ada di BPP dan KB 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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2. Sumber Tertulis 

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan 

sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber 

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian yaitu surat 

berupa surat keputusan/instruksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari BPP dan KB Kabupaten Lampung Selatan, 

serta data yang diperoleh juga berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet, 

dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. 

D. Fokus Penelitian 

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah 

penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat 

membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria 

inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti 

dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan 

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. (Moleong, 

2011:94)   

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah 

penelitian pada:  

1. Bagaimana disiplin PNS di BPP dan KB Kabupaten Lampung Selatan 

berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai di BPP dan KB Lampung 

Selatan. 

Menurut Singodimedjo yang dikutip dalam Sutrisno (2013:89) faktor yang 

mempengaruhi disiplin pegawai adalah: 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para 

pegawai akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa 

mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya.  

b.  Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi. 

Peranan keteladanan pimpinan sangat berpengaruh besar dalam organisasi, 

bahkan sangat dominan dibandingkan dengan semua faktor yang 

mempengaruhi disiplin pegawai, karena pimpinan dalam suatu perusahaan 

masih menjadi panutan para pegawai. Para pegawai akan selalu meniru yang 

dilihatnya setiap hari. Apapun yang dibuat pimpinannya. 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam organisasi, bila tidak 

ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. 

Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya 

berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

dan situasi. 
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d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Bila ada seorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian 

pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran 

yang dibuatnya. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, sesuai 

dengan sanksi yang ada, maka semua pegawai akan merasa terlindungi, dan 

dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal serupa. 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan, maka sedikit banyak 

para pegawai akan terbiasa melaksanakan disiplin kerja. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik 

pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Tika, 2006:58) 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada pada 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah dengan cara mengamati secara langsung kegiatan dan prilaku pegawai di 

BPP dan KB.  
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b. Wawancara 

Menurut Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. 

Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan 

dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur 

dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). Informan pada 

penelitian ini adalah pimpinan di BPP dan KB dan beberapa pegawai negeri sipil 

di BPP dan KB. 

c. Dokumentasi  

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya 

dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah atau 

ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, UU Nomor 

43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD), Rencana Strategis (Renstra), buku-buku atau 

literatur, jurnal, skripsi surat kabar  yang sesuai dengan bahasan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sutopo (2010:10), analisis data 

kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi 
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data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data-data hasil penelitian 

dikumpulkan oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana 

menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah untuk menganalisis data-

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah 

dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang 

bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang 

berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dalam penelitian ini selama pengumpulan data berlangsung penulis membuat 

ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun.  
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2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melihat penyajian-penyajian peneliti akan dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian 

tersebut.  

Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks 

naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya berdasarkan data yang di dapat di 

BPP dan KB Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan 

dalam kesimpulan.  
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Gambar 2. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief.2010. Terampil Mengolah Data 

Kualitatuf dengan NVIVO.11 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2011:324) untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 
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1. Teknik memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility) 

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria 

derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini 

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat 

kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2011:330) membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.  

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (transferability) 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 
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keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. 

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi 

data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan. 

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan 

pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan 

taraf kebenaran data serta penafsirannya. 

4. Kepastian Data (confirmability) 

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap 

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-

usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat 

ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 


