
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan proses berfikir yang bersifat deduktif, 

yaitu suatu penelitian yang didekati dari segi konsep dan teori  Berbagai 

konsep dan teori yang relevan tersebut kemudian dilakukan modifikasi dan 

reduksi sehingga melahirkan fokus penelitian dan kerangka konseptual. 

Sedangkan pendekatan berdasarkan paradigma penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif, karena data yang digunakan adalah data kualitatif 

yang diperoleh melalui metode dan analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor 

menyebutnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Moleong, 2006:3).  

 

B. Lokasi Penelitian                                                      

 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

(BPMP) Kota Bandarlampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada aspek 

bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung 

bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pelayanan administratif 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung 
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C. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini ditujukan pada pelaksanaan standar pelayanan 

administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung 

dengan indikator: 

a. Tangibles (Bukti langsung), dapat dianalisa dengan mencermati hasil dari 

pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kota Bandar Lampung yang meliputi kualitas pelayanan berupa 

fasilitas fisik perkantoran, perlengkapan, kebersihan, dan sarana 

komunikasi, ruang tunggu dan tempat informasi  

b. Reability (kehandalan), dapat dianalisa dengan mencermati ketepatan 

waktu pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung  

c. Responsiveness (daya tanggap), dapat dianalisa dengan mencermati 

keinginan para staff untuk membantu para masyarakat dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan 

masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar 

Lampung 

d. Assurance (jaminan), dapat dianalisa dengan mencermati kemampuan, 

keramahan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, 

bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan pada pelayanan administratif Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung 

e. Empathy (empati), dapat dianalisa dengan mencermati tangapan sikap 

tegas tapi penuh perhatian terhadap konsumen, sehingga memudahkan 
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dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami 

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administratif Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung 

 

Pemilihan indikator pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung di atas, berdasarkan 

pada kemampuan indikator untuk menilai secara keseluruhan dan mendatail 

dari pelaksanaan pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kota Bandar Lampung.  

 

D. Sumber Data 

 

Penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung 

diarahkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan standar 

pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar 

Lampung. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

(1) Informan yang dipilih secara sengaja dalam rangka melakukan wawancara, 

yaitu: Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar 

Lampung dan aparat birokrasi yang berkaitan dengan lokasi kasus yang 

akan didalami dalam lingkup Kota Bandar Lampung, serta masyarakat 

pengguna layanan  

(2) Tempat dan peristiwa merupakan sumber data tambahan yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas aparat birokrasi 

dalam menjalankan tugasnya yang meliputi berbagai pola hubungan, yaitu: 

hubungan antara pimpinan dan staf, antara staf dengan staf dan antara 
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pimpinan/staf dengan masyarakat. (3) Dokumen sebagai sumber data lain 

yang melengkapi data utama, yaitu berupa: peraturan perundang-undangan 

yang terkait, data kepegawaian, dan berbagai data lain yang dapat 

dijadikan sebagai bahan analisis. 

 

Menurut Yin, dalam studi kasus terdapat enam sumber bukti yang dapat 

dijadikan sebagai fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, rekaman 

arsip, wawancara, observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat 

fisik (Yin 2008: 103). Keenam sumber bukti ini dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga sumber data yaitu dokumen dan rekaman arsip  dikelompokkan ke 

dalam sumber dokumen, wawancara bersumber dari orang/informan, dan 

observasi langsung, observasi peran serta dan perangkat fisik dikelompokkan 

ke dalam sumber observasi. Berkenaan dengan penelitian ini data akan 

dihimpun dari sumber dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi 

langsung. Semua sumber bukti ini akan ditetapkan dengan teknik purposive 

sampling yaitu sumber-sumber yang datanya dapat digunakan untuk 

menjelaskan fokus penelitian  

 

Sumber-sumber data ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Semua sumber data yang disebutkan sebelumnya 

yang datanya berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti dikelompokkan ke 

dalam sumber data primer. Sedangkan semua sumber data yang datanya tidak 

berkaitan langsung/hanya sebagai data pendukung dengan kasus yang diteliti 

dikelompokkan ke dalam sumber data sekunder.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

mencatat atau merekam dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, 

observasi maupun dari dokumen yang ada pada dinas/badan/kantor yang 

terkait. Untuk menghindari kelemahan dari aspek representativeness, maka 

data yang berhasil dikumpulkan diverifikasi melalui wawancara dengan 

beberapa orang yang dianggap mempunyai keterkaitan atau memahami 

substansi dari data tersebut. Jika dianggap perlu, data temuan dibandingkan 

dengan data yang tersedia, sehingga keakuratan data dapat lebih terjamin. 

 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam 

melibatkan aparatur pemerintah, yaitu: Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dan staf terutama yang berkaitan 

dengan pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta 

masyarakat pengguna layanan yang diambil secara insidentil. Instrumen 

pendukung dalam proses wawancara antara lain pedoman wawancara, catatan 

wawancara, dan jika memungkinkan menggunakan alat perekam. 

 

Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan maksud untuk 

memperoleh informasi sebanyak mungkin dengan tetap menjaga relevansi 

dengan konteks penelitian. Seluruh hasil wawancara direkonstruksi menjadi 

berkas-berkas catatan lapangan, kemudian membaca secara cermat, menyusun 

serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka mendapatkan 
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informasi yang lebih baik dan mendalam serta untuk memberikan dasar bagi 

analisis lebih lanjut. 

 

Penelitian lapangan dilakukan bersamaan dengan analisis selama 

pengumpulan data (analysis during data collection). Pada saat penelitian 

berakhir, maka peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (analysis 

after data collection). Sedangkan pada tahap pasca kegiatan penelitian, 

peneliti berkonsentrasi pada pengolahan dan interpretasi data. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan 

seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur 

sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan 

kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap 

hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang 

sesuai. 

 

Menurut Miles dan Huberman (2008:16), secara umum analisis data kualitatif 

terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-

masing adalah : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
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dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang memanajemen, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

 

2. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data 

dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih 

jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman 

yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan 

dalam bentuk matriks, jaringan grafik, bagan dan sebagainya yang 

mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi 

yang diperoleh. 

 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan 

dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti 

berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, 

tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering 

muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama 
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kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung 

oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul 

dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.  

 

G. Teknik  Keabsahan Data 

 

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang 

berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan 

dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.  Dalam 

penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring 

denganproses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus 

dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, 

display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Afifuddin, 2012: 159) 

 

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas yang 

maksudnya adalah: 

1. Validitas internal (Kredibilitas) 

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang 

diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh 

mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak 

mengukur apa yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak 

http://expresisastra.blogspot.com/2013/10/contoh-uji-validitas-dan-reliabilitas.html
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sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitiannya juga  tidak dapat 

dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat validitas. 

 

Menurut Nasution (2006:114), Validitas internal (kredibilitas) dapat 

dilakukan dengan: a). Memperpanjang masa observasi, b). Melakukan 

pengamatan terus menerus, c). Trianggulasi data, d). Membicarakan 

dengan orang lain (peer debriefing), e). Menganalisis kasus negatif, f). 

Menggunakan bahan referensi, dan g). Mengadakan member check. 

 

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memperpanjang masa observasi, Memperpanjang masa observasi 

dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan 

seperti bohong, menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key 

informan. Unsur kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam 

mengajukan pertanyaan, motivasi, hanya untuk menyenangkan atau 

menyedihkan peneliti. 

b. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan 

kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih 

cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, 

akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana 

yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. 
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Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab 

pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan. 

c. Trianggulasi data, Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan 

data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di 

lapangan. Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi 

data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

informan dan key informan. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, 

pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan 

pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil 

wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan 

dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, 

pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa 

mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

d. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), Mendiskusikan 

hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 
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e. Menganalisis kasus negatif, Menganalisis kasus negatif maksudnya 

adalah mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh 

suatu sumber data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya. 

f. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk 

mempertajam analisa data. 

g. Mengadakan member check. Tujuan mengadakan member check 

adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan 

dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh 

informan, dan key informan. Untuk itu dalam penelitian ini member 

check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi 

secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data 

berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh 

responden. Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat 

memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau 

menambahkan apa yang masih kurang. Member check dalam penelitian 

ini dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara 

secara formal maupun informal berjalan. 

 

2. Validitas Eksternal (Transferabilitas)  

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai 

dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus 

lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat 

menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini 

disebabkan karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk 

http://expresisastra.blogspot.com/2013/10/Pengertian-Reliabilitas-dan-contoh-pengujian-validitas-dan-reliabilitas.html
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menggeneralisir, karena dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan sampling acak, atau senantiasa bersifat purposive sampling. 

 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan ulang terhadap gejala yang sama dengan alat 

pengukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam 

penelitian ini, maka dilakukan dengan teknik ulang atau check recheck. 

 

4. Objektivitas 

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin 

memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila 

dibenarkan atau diconfirm oleh peneliti lain, maka obyektifitas 

diidentikkan dengan istilah confirmability. 


