
 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif.  Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:  4) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

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

metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta 

sebagaimana keadaan sebenarnya di lokasi penelitian.  Peneliti menggunakan tipe 

penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan 

memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu 

mendeskripsikan kejadian empiris mengenai implementasi Peraturan Walikota Metro 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke.   

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang 

masih bersifat tentatif yang artinya penyempurnaan fokus masalah penelitian ini 

masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian turun di 



 

 

34 

 

lapangan.  Dengan melihat model implementasi kebijakan publik, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan 

Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Rumah Karaoke dengan berdasarkan model implementasi kebijakan publik Merilee 

S. Grindle.  Variabel-variabel yang digunakan peneliti berdasarkan model Grindle 

adalah sebagai berikut: 

a. Isi kebijakan, terdiri dari: 

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, yaitu indikator yang menilai 

seberapa besar kepentingan kelompok sasaran termuat dalam Peraturan 

Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Rumah Karaoke. 

2. Tipe manfaat, yaitu dampak atau pengaruh yang diterima oleh kelompok 

sasaran dari implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke. 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai, menunjukkan skala perubahan yang 

hendak dicapai dari kelompok sasaran atas implementasi Peraturan Walikota 

Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah 

Karaoke.   

4. Letak pengambilan kebijakan, menjelaskan ketepatan sasaran kebijakan serta 

di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. 
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5. Siapa pelaksana program, menjelaskan secara rinci siapa yang menjadi 

implementor dari Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke, termasuk kompetensi, keahlian, dan 

tanggung jawabnya dalam implementasi perwali tersebut. 

6. Sumber daya-sumber daya yang digunakan, dalam implementasi Peraturan 

Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Rumah Karaoke perlu didukung seperti sumber pendanaan dan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan. 

 

b. Konteks implementasinya, terdiri dari: 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, yaitu pengaruh 

kedudukan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor pelaksana dalam 

implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa, menilai karakteristik lembaga ditinjau 

dari kepemimpinan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana kebijakan. 

3. Tingkat kepatuhan serta daya tanggap pelaksana, berupa bentuk partisipasi 

positif dari pejabat pelaksana, kelompok sasaran, dan masyarakat sekitar. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini di tentukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, Satpol PP Kota Metro, dan Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP) Kota Metro, 
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dikarenakan merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Metro untuk 

melaksanakan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro.  Adapun untuk mewakili 

rumah karaoke yang ada di Kota Metro,  peneliti memilih rumah karaoke Star One 

dan rumah karaoke Nagoya sebagai usaha rumah karaoke yang belum memiliki izin 

dari Distakopar Kota Metro.  Sementara untuk mewakili usaha rumah karaoke yang 

sudah mengantongi izin, peneliti memilih rumah karaoke Inul Vista dan Charlie 

VHT. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat 

dijadikan sebagai acuan penelitian untuk mengumpulkan data yang akan 

dikumpulkan melalui penelitian.  Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong 

(2013:  157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Sumber 

data adalah suatu sumber-sumber yang dapat menghasilkan data-data yang terkait 

penelitian yang sedang dilaksanakan.  Dalam penelitian ini peneliti membagi 2 (dua) 

jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 

 

Berikut ini adalah penjelasan kedua sumber data tersebut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan kata-kata dan tindakan (informan),  serta peristiwa-peristiwa 

tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil 
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pengumpulan penelitian sendiri selama berada di lokasi penelitian.  Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik dari 

observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti.  Data 

primer yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan 

Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah 

Karaoke, yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, Satpol PP Kota Metro, 

dan KPMPTSP Kota Metro, dan masyarakat. 

 

Adapun daftar informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Daftar informan yang diwawancarai 

 
No Nama Informan Waktu 

1 
Tutik Yamasita, 

S.E., MM. 

Kabid. Pariwisata Distakopar Kota 

Metro 

08 Juni 2015 

2 Dwi Guno, S.E 
Kasi. Pengendalian Pariwisata 
Distakopar Kota Metro 

13 Juli 2015 

3 Firmansyah, S.Sos. 

Kasi. Perundang-Undangan dan 

Peraturan Daerah Satpol PP Kota 

Metro 

11 Juni 2015 

4 
Meli Darti 

Jayasinga, S.E 

Kasi. Pengembangan dan Promosi 

Pariwisata Distakopar Kota Metro 

14 Oktober 2014 

5 Suroto 
Kasi. Tata Usaha KPMPTSP Kota 

Metro 

08 Juni 2015 &  11 

Juni 2015 

6 Neri Rovita 
Supervisior Inul Vista Family 

Karaoke 

10 Juni 2015 

7 Edy Sanjaya 
Manajer Tempat Karaoke Charlie 

VHT 

10 Juni 2015 

8 Noviyanti 
Pemilik Tempat Karaoke Nagoya 11 Juni 2015 & 13 

Juli 2015 

9 Ferra Pemilik Tempat Karaoke Star One 12 Juni 2015 

10 Darsono 
Sekretaris Lurah Ganjar Agung – 
Metro Barat 

10 Juni 2015 

11 Agung 
Pengunjung Tempat Karaoke Star 

One 

12 Juni 2015 

12 Leli Erawati 
Pengunjung Tempat Karaoke Inul 
Vista 

10 Juni 2015 
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13 Cindy 
Pengunjung Tempat Karaoke Inul 

Vista 

08 Juli 2015 

14 Bagas 
Pengunjung Tempat Karaoke Inul 
Vista 

08 Juli 2015 

15 Lily 
Pengunjung Tempat Karaoke Charlie 

VHT 

08 Juli 2015 

16 Suyati Masyarakat 11 Juni 2015 

17 Edy Suharso Masyarakat 11 Juni 2015 

Sumber: diolah oleh Peneliti (2015) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah berupa data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer, bukan sebagai unit analisis utama dalam 

kegiatan analisis data.  Data pendukung berupa peraturan-peraturan terkait 

implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke.  Adapun dokumen-dokumen yang peneliti 

dapatkan selama penelitian antara lain: 

a) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 

b) Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Rumah Karaoke 

c) Dokumentasi dari Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro 

d) Dokumentasi dari KPMPTSP Kota Metro 

e) Dokumentasi dari Satpol PP Kota Metro 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Sugiyono (2013:  224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.  Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,  

berbagai sumber, dan berbagai cara.  Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data 

yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Nasution (2003:  113) menyebutkan wawancara adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.  Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

beberapa pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan tersebut.  

Wawancara merupakan pengumpulan data primer dengan jalan mewawancarai 

sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan 

dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro.  Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari 

pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.   
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2. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.  Sugiyono (2013:  240) 

menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.  Terkait 

dengan penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan antara lain:  peraturan-peraturan, 

data-data mengenai usaha rumah karaoke, prosedur perizinan usaha rumah karaoke, 

dan data-data serta catatan-catatan penting mengenai pelaksanaan Peraturan 

Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah 

Karaoke. 

 

3. Observasi 

Idrus (2009:  101) mendefinisikan obervasi atau pengamatan merupakan suatu 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.  Pengamatan dapat 

dilakukan secara terlibat (partisipatif) yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang 

yang menjadi sasaran penelitian ataupun nonpartisipatif dimana peneliti tidak perlu 

terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.  

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus 

dilakukan adalah tahap pengolahan data.  Tahap pengolahan data tersebut meliputi: 
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1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak 

dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai 

dengan pokok bahasan penelitian.  

2. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan menurut pokok 

bahasan yang telah ditetapkan. 

3. Penyusunan data, yaitu menentukan data pada tiap-tiap pokok bahasan 

dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah 

ditetapkan.   

 

Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis 

dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian di 

lakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan penelitian dilakukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok 

bahasan masing-masing, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.  Miles dan 

Huberman dalam Idrus (2009:  147), mengajukan model analisis data yang 

disebutnya model interaktif.  Model interakif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Ketiga kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum 

yang disebut analisis.   
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Ketiga jenis kegiatan menurut Miles dan Huberman tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci.  Dalam bentuk analisa yang menajamkan,  

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.  Batasan yang diberikan dalam 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Dalam 

penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks 

naratif,  dan foto atau gambar sejenisnya.  

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data.  Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil 

penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.   
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Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai 

berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2  Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:247) 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (realibilitas).  Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu 

penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.  Peneliti kualitatif 

menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.  Keabsahan data merupakan 

standar validitas dari data yang diperoleh.   

 

Menurut Moleong (2013:  324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

 

 

Pengumpulan 

Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 
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1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain.  Ada empat macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.  

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.  Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama.  

Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lain.  Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara 

logika.  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui 

beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan 

yakni dari Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota  Metro, Satpol PP Kota 

Metro dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(KPMPTSP) Kota Metro, serta ke beberapa tempat usaha rumah karaoke 

yang ada di Kota Metro, dan ke masyarakat setempat.  Selain itu peneliti 

melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui 

sumber wawancara dan dokumentasi di lapangan. 

 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 
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penafsiran data.  Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian implementasi 

Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro, baik melalui literatur buku, arsip, 

catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan oleh peneliti selama 

melakukan penelitian untuk mendukung analisis data. 

 

c. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif.  

Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud 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.  Dalam penelitian ini, setelah keseluruhan data telah 

dikumpulkan, peneliti mengamati secara seksama kemudian diidentifkasi 

sesuai dengan permasalahan terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Metro 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di 

Kota Metro.  

 

2. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Sugiyono (2013:  277) dalam penelitian kualitatif, pengujian 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian.  Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 
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lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya.  

Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian 

tersebut tidak reliabel atau dependable.  Untuk menguji kebergantungan dalam 

penelitian ini dengan melakukan diskusi serta pengecekan proses penelitian oleh 

pembimbing. 

 

3. Kepastian (Confirmability) 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.  

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.  

Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang.  Pengujian kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak 

berkepntingan dalam penelitian. 

4. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013:  277) apabila pembaca laporan 

penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil 

penelitian yang diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar 

keteralihan.  Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data yang telah 
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diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi 

secara transparan dan menguraikannya secara rinci, jelas, dan sistematis. 


