
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, sementara

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Nazir

(2002:61), penelitian deskripstif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai

berbagai data dan fakta yang diteliti. Bogdan dan Taylor (Moleong 2011:4),

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

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

dan perilaku yang diamati. Sedangkan Moleong sendiri (2011:6) mendefinisikan

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 alamiah. Alasan peneliti

menggunakan metode kualitatif deskriptif karena untuk mengetahui kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu dengan cara

mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan berdasarkan observasi yang dilakukan.
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B. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan

masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang

berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2011:207),

penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi

yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam

Sugiyono (2011:209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori

yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam

mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, dengan menggunakan indikator

pengukuran kinerja menurut Dwiyanto dalam pasolong sebagaimana yang

dijelaskan dalam tinjauan pusttaka, yang terdiri dari beberapa indikator kinerja

yaitu :

a. Produktivitas

Meliputi input dan output yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabnupaten

Tulang Bawang Barat.
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b. Responsivitas

Analisis keselarasan tindakan kerja Dinas Pekerjaan Umum kabupaten

Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugas pembangunan sesuai tujuan

yang ditetapkan terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan

infrstruktur jalan.

c. Responsibilitas

Analisis keselarasan tindakan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Tulang Bawang Barat dengan aturan atau Standar Operasional Prosedur

(SOP).

d. Akuntabilitas

Analisis dari program serta proses yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembangunan infrastruktur

jalan terhadap kelegalan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Tulang Bawang Barat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Kabupaten Tulang

Bawang Barat, dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah

otonomi baru. Alasan peneliti memilih Dinas Pekerjaan Umum karena Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki wewenang

untuk mengatur dan mengurus permasalahan pembangunan infrastruktur dan

implementasi perbaikan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi

penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan.

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang

terkait dengan penelitian.

a. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011:157), sumber data utama

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

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Informan, adalah orang-orang yang benar-benar terlibat atau menjalani proses

dan menerima dampak dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang

Bawang Barat. Informan ditentukan secara purposive, yaitu teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Ketika

peneliti memasuki lokasi penelitian terlebih dahulu ditentukan informan kunci.

Informan lain ditentukan secara snowball, yaitu teknik pengambilan sumber

data yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Informan dalam

penelitian ini adalah:
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Tabel 3.1 Data Informan
NO NAMA JABATAN
1 Tabrani, SE KA Sub Bagian Umum & Kepegawaian
2 Guntur Padra Jaya, SE. MM KA Sub Bagian Perencanaan
3 Ir. Baharuddin Kepala Bidang Bina Marga
4 Ari Nugroho, A.md Staf
5 Havid Riamara,S.T, M.M Kontraktor
6 Fahrizal Maskuri, S.T Konsultan pengawas
7 Nugroho,S.T Konsultan pengawas
8 Sardiman Masyarakat
9 Abdullah Masyarakat
10 Helmansyah, S.E, M.M Anggota Komisi C  DPRD TBB

2. Dokumen-dokumen, yaitu berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam

mewujudakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Dokumen yang

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar dokumen yang berkaitan dengan penelitian

NO Dokumen-dokumen Substansi
1 Undang-undang Nomor 32 tahun

2004
Tentang pemerintah daerah

2 Undang-undang nomor 50 Tahun 2008 Tentang pembentukan kabupaten
Tulang bawang barat

3 Keputusan Bupati Tulang Bawang
Barat no 80a tahun 2011

Penetapan ruas-ruas jalan dan
jembatan sebagai ruas jalan dan
jembatan kabupaten Tulang Bawang
Barat

4 Rencana strategis Dinas pekerjaan
umum Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun 2011-2916

Berisi tentang rencana pembangunan
dinas pekerjaan umum tulang
bawang barat

5 Perpres Nomor 8a Tahun 2011 Tentang penjabaran tugas pokok,
fungsi dan tata kerja Dinas daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber : Diolah peneliti dari Dinas pekerjaan Umum kabupaten Tulang Bawang
Barat
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (in depth interview)

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara

wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang

hasilnya dicatat dan sebagian direkam. Instrumen yang digunakan untuk

melakukan wawancara ini adalah tape recorder, yang dilengkapi pula dengan

catatan-catatan kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersamaan dengan

observasi.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat

menyurat, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan

berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengoptimalkan

pembangunan infrastruktur jalan.

3. Pengamatan (observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa

deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan

manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan

berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati
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bagaimana kegiatan para pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tulang

Bawang Barat dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan.

F. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (getting in)

Dalam tahap ini, sebelum memasuki lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu

melapor dan memperkenalkan diri pada aktor kunci di Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tulang Bawang Barat serta melapor kepada kepala pelaksanaan

pembangunan jalan dengan membawa surat izin formal dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya peneliti

menemui beberapa orang yang terlibat dengan pelaksanaan pembangunan

infrastruktur jalan kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Berada di Lokasi penelitian (getting along) dan pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang

akrab dengan subyek penelitian. Mencari informasi yang lengkap dan berusaha

menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena

yang diamati.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong; 2011:248) adalah

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
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dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan menurut Milles dan Huberman dalam sugiyono (2011:246-252),

analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan,  pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian

berlangsung. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

memfokuskan pada dua hal pokok yaitu mengenai pelaksanaan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengoptimalkan

pembangunan infrtastruktur jalan dan faktor yang mempengaruhi kinerja

tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran

secara keseluruhan atau sebagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini,

secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks analisis data

akan disajikan dalam bentuk dalam bentuk teks naratif, gambar, tabel dan

grafik. Teknik ini diaplikasikan peneliti melalui dua bagian. Pertama, penyajian

awal dilakukan pada saat penarikan sejumlah kesimpulan dari hasil reduksi

data penelitian. Penyajian data ini, dilakukan dalam bentuk tabulasi triangulasi
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penelitian. Kedua, penyajian dalam pembahasan penelitian yang merupakan

sekumpulan simpulan-simpulan dari hasil reduksi atas fokus masalah

penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dua hal

yang menjadi pokok penelitian yang telah direduksi. Hal tersebut yaitu

mendeskripsikan tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan

infrastruktur jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta membuat

kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan.

3) Penarikan Kesimpulan

Verivikasi secara terus menerus sepanjang  proses penelitian berlangsung, yaitu

sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan

data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang

dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Kesimpulan terakhir dalam

penelitian ini yaitu berupa teks naratif yang mendeskripsikan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang

Bawang Barat dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur serta

memberikan saran atau masukan bagi perbaikan selanjutnya.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut
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Moleong (2011: 327) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa

keabsahan data, yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas

internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: Pertama,

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneilti pada kenyataan ganda yang

sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik

pemeriksaan,yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan

dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode berlainan.

Terdapat tiga metode triangulasi menurut Sugiyono (2011:274), yaitu :

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh

melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian

dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda

dan mana yang spesifik.

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,

misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi lalu dicek dengan

observasi, dokumentasi dan kuisioner.
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3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan

dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa

sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari pihak

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, petugas lapangan

pembangunan infrastruktur dan  masyarakat. Selain itu, peneliti melakukan

triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber

wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan.

b. Kecukupan referensial

Yaitu  mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-

rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji

sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang

berhubungan dengan penelitian ini untuk menguji kembali data yang ada.

Kecukupan referensi dapat dilihat dari proses wawancara, observasi dan

dokumentasi dengan berbagai pihak yang terdapat dalam sumber data yang

didapat dari pengamatan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam

mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan.

c. Perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan

Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti

sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut bukan hanya

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan
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peneliti dalam penelitian. Perpanjanngan keikutsertaan peneliti di lapangan dapat

dilihat pada saat  peneliti melakukan pengamatan yang mendalam terkait

penelitian hingga peneliti harus berada dilokasi penelitian. Peneliti akan

mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infratstruktur jalan.

d. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berfungsi untuk menemukan ciri-ciri dan

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

e. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Peneliti mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yaitu dengan

melakukan diskusi kepada pembimbing dan penguji, selain itu juga peneliti

berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat baik yang menjadi pembahas, peneliti

maupun yang sedang melakukan penyusunan skripsi. Kegiatan ini dilakukan agar

penelitian ini dapat diakui kebenarannya.

2. Keteralihan (Transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang

peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks

yang sama. Untuk mengetahui keabsahan data dengan keteralihan yaitu dapat

dilihat dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dengan memberikan

uraian secara rinci, jelas sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka
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pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan

dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat

lain.

3. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif.

Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitratif, uji

kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke

lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji

dependability-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada,

maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan

pembangunan infratsruktur jalan maka peneliti mendiskusikannya dengan dosen

pembimbing secara bertahap mengenai konsep-konsep dan yang telah ditemukan

di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

4. Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian

(confirmability) bararti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

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

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan

disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. Untuk

menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini
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melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat

ketelitian serta terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.


