
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan jenis

deskriptif.Penelitian kualitatif ini merupakan studi kasus deskriptif yang hendak

menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada di

lapangan dengan menggunakan teori, konsep dan data hasil penelitian di

lapangan, hanya saja ia memfokuskannya kepada suatu fase spesifik atau khas

dari keseluruhan personalitas (Sarwono: 2008). Sukandar (2004:104)

mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu

gejala pada uatu masyarakat tertentu.

MenurutHandoyo (2009:14) penelitian dengan metode kualitatif lebih

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif

sertapada analisis terhadap dinamika hubngan antara fenomena yang diamati,

dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa metode

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan kuantitatif akan tetapi

penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab

pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif.
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Sedangkan Ronny (2003:105) menjelaskan bahwa penelitiandeskriptif adalah

jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan

sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan

untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengelolaanInfrastrukturjalankabupaten di Pemerintah Kabupaten Pesawaran

melaluiDinasPekerjaanUmumdan penanganan serta pemberdayaan terhadap

masalah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penentuanfokussuatupenelitianmemilikiduatujuan.Pertamapenetapanfokusdapat

membatasistudi,

jadidalamhalinifokusituberfungsiuntukmemenuhikriteriainklusi -

eksklusiataumemasukkanmengeluarkansuatuinformasi yang barudiperoleh di

lapanganMoeleong (2002:62).

Mengingatpentingnyafokuspenelitiantersebut, maka yang

dijadikanfokuspenelitiandalampenelitianiniadalah :

1. Corporate Strategy(StrategiOrganisasi)

1. PerumusanVisidanMisi
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2. PerumusanTujuanOrganisasi

3. PerumusanStrukturOrganisasi

2. Program Strategy (Strategi Program)

a. Sasaranorganisasi

b. Program yang dijaankan

c. evaluasi

3. Resource Support Strategy (StrategiPendukungSumberDaya)

a. Ketersediaanaparatur

b. Pelatihandanpendidikanbagiaparatur

c. Teknologi yang tersedia

d. Perencanaankeuangan

4. Institusional Strategy (StrategiKelembagaan)

a. Pengembangankemampuanorganisasi

b. Peningkatansaranadanprasarana

c. Pembaruan program

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, lokasi yang diambil dalam penelitian ini

ditentukan dengan cara sengaja (pusposive) yaitu di Kabupaten Pesawaran,

penulismemilihDinasPekerjaanUmumkarenalembagaPemerintahan di

KabupatenPesawarantersebutmerupakanorganisasipenyelenggaradibidangpenye

lenggaraandanpemeliharaanInfrastrukturdandibentukkhususuntukmenanggulan

gimasalahdalampembangunanInfrastruktur.
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D. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 jenis, yakni:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data pimer didapatkan melalui wawancara langsung

dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut

dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan

wawancara. Data pimerdalamhaliniadalah data yang

diperolehdarihasilwawancaraberdasarkanpanduanwawancara yang

dilakukanolehpenelitikepadanarasumber.

2. Data sekunder

Merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data

primeryang

diperolehuntukmengetahuisituasidankondisidiwilayahpenelitian, data

primer tersebutberupa:Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, buku-

buku, referensi, majalah, website dan sebagainya.

E. SumberInformasi

Informanadalah orang yang akandimintaiketerangansebagaisumberinformasi

yang

berkedudukanuntukmemberikansegalasesuatutentangpeningkatanpengelolaanin

fratsrukturjalan. Informandalampenelitianinidipilihberdasarkanpadasubyek
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yang menguasaipermasalahan, memiliki data,

sertabersediamemberikaninformasi

data.Sumberinformasidalampenelitianiniadalahpihak - pihak yang

turutmembantupeningkatanpengelolaaninfrastrukturjalanuntukPemerintahKabu

patenPesawaran.

Informan yang dimaksudadalah :

1. Drs. Makmun, MM selakuSekretarisDinasPekerjaanUmum ( 3 Agustus

2015 )

2. Drs. Yulius Umar, MM selaku Tim Pengawas Unit Dinas Program

Pembangunan Daerah (Renstra). (5 Agustus 2015)

3. ZuryadiM,Si. SekretarisBadanPerencanaan Pembangunan Daerah.

(5 Agustus 2015)

4. Ari SetiawanGanif, ST, M.T, KepalaSeksi Pembangunan

danPemeliharaanJalan. ( 3 Agustus 2015 )

5. Aprizal ( MasyarakatKabupatenPesawaran)

6. Cerdek ( MasyrakatKabupatenPesawaran)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali

informasi secara mendalam dan mengajukan tanya jawab atau percakapan

secara langsung dengan teknik kunci berdasarkan daftar panduan

wawancara kepada narasumber untuk memperoleh kejelasan megenai

Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam program pemeliharaan

infrastruktur jalan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan panduan wawancara serta catatan-catatan wawancara

terbuka dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terbuka adalah

wawancara yang dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang telah

mengetahui makna dan tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh

peneliti. Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang

pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu dengan kata lain sangat

tergantung dengan keadaan atau subyek.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu memberitahukan

kepada subyek maksud dan tujuan dari wawancara dan menggunakan

pertanyaan bebas sesuai dengan tema wawancara yang telah ditetapkan.

Dengan teknik wawancara seperti ini peneliti bebas mendapatkan

jawaban yang berbeda dan berdasarkan analisis masing-masing subyek

sehingga data yang dihasilkan menjadi beragam.

2. Studi Dokumentasi



39

Dokumen yang dikumpulkan akan digunakan selain sebagai dasar dan

alat penyusun bahan wawancara dan juga sekaligus pendukung hasil

wawancara yang dilakukan terhadap target kelompok atau orang tertentu.

pengumpulan dokumen juga sangat penting dalam menentukan

keberhasilan telahaan.Data yang didapat dari konteks dimana kegiatan

telahaan dilakukan akan melengkapi dan memverifikasi data yang

dikumpulkan secara sistematis.

3. Observasi

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang

terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan

pandangan peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan

kepada informan, ada diantaranya membutuhkan pengamatan secara

langsung oleh peneliti.Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan

selama proses turun lapangan, dalam proses observasi, peneliti terjun

langsung ke lapangan guna mendapatkan yang akurat mengenai

permasalahan yang terjadi.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang

dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengumpulan data

menurutEmzir (2012:29) terdiri dari:

1. Editing
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Adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan

kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses

selanjutnya. Dalam proes ini, peneliti mengolah data hasil wawancara

dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman

wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan

untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti

mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga

dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun

tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan

sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti

dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat

rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan

kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan

dengan lengkap pada lampiran

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

prosedur reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Proses tersebut
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dijabarkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (1992:17)

yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data

merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasi.

Peneliti melakukan reduksi data dimulai pada saat awal mengumpulkan

data dengan cara wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya

dilakukan pencatatan  dan mengolah data-data yang harus ditampilkan

dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat

menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan kegunaan penelitian.

Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan

informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawan, data dari hasil
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wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudia dipilah agar dapat

ditampilkan dengan baik, selanjutnya peneliti melakukan reduksi data

kembali pada saat pembahasan hasil.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada

dikelompokkan pada bagian atau sub masing-masing. Data yang

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis

di lapangan. Misal data-data yang mendukung penelitian dari hasil yang

ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan

dokumentasi.

Didalam penelitian inilah, data-data yang dianggap penting dicantumkan

sebagian pada hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan

teori yang ditentukan sehingga dalam penyajian data memperoleh

kesesuaian yang relevan dan dapat diterima logika, kemudian dalam

penyajian data peneliti juga tetap mengacu pada panduan penulisan

karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan

dan redaksional penulisan sehingga mempermudah pembaca memahami

penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dari

berbagai pihak.
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c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam studi kebijakan pemerintah daerah

kabupaten Pesawaran terhadap program

perbaikandanpemeliharaanjalankabupaten, dilakukan peneliti dengan

menjelaskan dan memaparkan terlebih dahulu hasil penelitian kemudian

dianalisis dengan teori yang telah ditentukan, selanjutnya ditarik

kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan

kesesuaian teori yng digunakan. Kemudian kesimpulan dijelaskan

secara interpretatif oleh peneliti dengan pemahaman peneliti terhadap

hasil penelitian dan analisis yang ditampilkan.


