
 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya. (Suriyani:2011). Melalui penelitian ini informan 

diberikan ruang yang luas untuk mengungkapkan pendapat dan memberikan 

informasi tanpa ada batasan dan intervensi dari peneliti. Informasi-informasi yang 

didapat tersebut akan dihuimpun dan selanjutnya akan diolah melalui tehnik-

tehnik yang relevan.  Dengan digunakannya metode kualitatif, maka diharapkan 

akan didapat data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Metode ini digunakan mengingat bahwa dalam 

penelitian ini akan selalu muncul paradigma-paradigma yang berubah seiring 

dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti. Sehingga penulis memutuskan 

untuk menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk membahas pokok 

permasalahan yang ada. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pemerintahan Daerah Kota Metro dengan subyek 

penelitian Badan Kepegawaian Daerah sebagai leading sector kepegawaian dan 

Baperjakat sebagai pengambil keputusan penempatan kepegawaian. Pemerintahan 

Kota Metro dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap sudah menerapkan 

pelayanan birokrasi yang baik dengan integritas yang tinggi. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Herkolanus, Syamsuni Arman, dan 

Sugito, yang merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Universitas 

Tanjungpura Pontianak dan Gretty Syatriani Saleh, Muh. Kausar Bailusy dan 

Thahir Haning dari Administraasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin Makasar ditemukan bahwa proses pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dalam Jabatan Struktural pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sintang dan Sekretariat daerah kabupaten secara umum 

belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi (participatory), aturan hukum, 

transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, 

akuntabilitas, dan visi strategis dalam kebijakan penempatan aparatur dalam 

jabatan struktural adalah tidak optimal. Dari aspek kompetensi disimpulkan 

bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti 

ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan 

motivasi.   
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memutuskan untuk mencoba 

menggali dan menganalisa mengapa dalam proses pengangkatan pejabat struktural 

masih terindikasi belum berperspektif governance. Penelitian di khususkan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan fokus penelitian transparansi, 

akuntabilitas dan aturan hukum (rules of law). Hasil penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara dengan para informan dan didukung dengan pengamatan 

peneliti terhadap informan dan lokasi penelitian serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

membatasi studi yang akan dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk 

memberikan kriteria-kriteria informasi yang didapat di lapangan. Oleh karena 

kompleksnya permasalahan, maka peneliti mencoba membatasi dengan fokus 

sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas 

1. Hirarki wewenang yang jelas 

2. Prosedur seleksi yang formal 

3. Jenjang karir berdasarkan prestasi kerja 

2. Transparansi  

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur dan 

tanggung jawab 

2. Adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau 

permintaan untuk membayar uang suap 

3. Kemudahan akses informasi 

3.  Aturan Hukum (Rules of Law) 

1. Jabatan-jabatan mengikuti asas hierarki 
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2. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal 

3. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat teknis yang 

dinyatakan melalui ujian atau ijazah.  

4. Pejabat bersangkutan diangkat dan bukan dipilih 

5. Jabatan itu merupakan karier berdasarkan waktu atau kecakapan 

 

3.4 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui sampel yang dikenal dengan 

sebutan informan. Penetapan sampel didasarkan pada pertimbangan “purposeful 

sampling” atau „purposif sampel‟. Artinya, penetapan sampel didasarkan pada apa 

yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Dalam penelitian ini penulis memilih 

tipe sampel purposif „snowball or chain sampling’ . Pertimbangan atau alasan 

yang digunakan pada pemilihan informan adalah adanya kesesuaian tupoksi 

informan dengan materi penelitian, dimana para informan adalah orang-orang 

yang berhubungan langsung dengan sistem kepegawaian dan terlibat dalam proses 

pengangkatan dan penempatan pegawai pada jabatan struktural. Informan yang 

ditetapkan adalah adalah sebagai berikut: 

1) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro 

2) Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro 

3) Aparatur Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang 

meliputi: 

a. Staf Ahli Walikota berjumlah 2 orang 

b. Kasubag berjumlah 10 orang 

c. Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 10 orang 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memenuhi target sasaran penelitian, maka peneliti menggunakan 

beberapa metode, diantaranya; 

1. Metode Pengamatan Partisipatif (participant observation) 

Pada metode ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai „participant observation‟. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh pokok permasalahan dan 

mendapatkan informasi secara jelas terkait dengan pelaku, peristiwa dan 

tempat.  

a. Tempat  

Pengamatan mengenai tempat dilakukan penulis di lingkungan Sekretariat 

Kota Metro, Rumah Dinas Walikota dan Lokasi Pelaksanaan Car Free 

Day. Ketiga lokasi tersebut menjadi tempat pengamatan karena disanalah 

terjadi interaksi terbuka antara Pegawai dengan jajaran Pimpinan. Kantor 

Pemerintahan Kota Metro terdiri dari sepuluh bagian yang masing-masing 

dikepalai oleh Kepala Bagian. Kemudian lokasi pelaksanaan Car Free 

Day, acara dua mingguan Pemerintah Kota Metro yang terpusat di sekitar 

Taman Kota. Lokasi terbuka dan siapapun dapat berinteraksi dengan bebas 

dan santai termasuk juga para pegawai dan jajaran pimpinan. Rumah dinas 

Walikota adalah tempat ketiga untuk peneliti melakukan pengamatan, 

dimana rumah dinas menjadi tempat yang personal untuk melakukan 

interaksi antara pimpinan dan bawahan. 
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b. Pelaku 

Unsur pelaku yang terikat dalam pengamatan yang dilakukan peneliti 

adalah para pegawai yang sudah maupun belum memperoleh promosi 

jabatan dan pimpinan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan 

pengamatan mimik, gesture dan cara berinteraksi antara pimpinan dan 

bawahan. Seseorang yang cenderung mencari kesempatan akan terlihat 

sangat dominan dalam setiap kegiatan yang melibatkan pimpinan. Dia 

akan selalu mencoba untuk mencari perhatian pimpinan dengan caranya 

berbicara dan tindak tanduk. Misalnya saja, pada setiap acara yang 

melibatkan pimpinan maka seorang yang mencari perhatian pimpinan akan 

selalu hadir dan berada tidak jauh dari pimpinannya tersebut. Begitu juga 

dengan gaya bicara ataupun gesture gerak badan dan tindak tanduk, akan 

terlihat sangat santun saat berada di lingkungan pimpinan. Dari sisi 

pimpinan, akan sangat terlihat memberikan perhatian lebih kepada 

bawahan yang dianggapnya loyal dan dapat diberi kepercayaan.  

c. Peristiwa 

Interaksi antara pimpinan dan bawahan yang dapat diamati oleh peneliti 

adalah interaksi terbuka dalam beberapa peristiwa ataupun kegiatan. 

Misalnya, pada pelaksanaan car free day, dimana akan terjadi interaksi 

langsung antara pimpinan dan bawahan dengan santai. Kemudian pada 

saat berlangsungnya suatu acara baik acara pemerintahan maupun acara 

keluarga yang biasanya bawahan akan merasa tidak sopan apabila tidak 

terlibat langsung didalamnya. Dari peristiwa ini pimpinan akan 

memberikan penilaian yang lebih kepada bawahan karena  dianggap loyal. 
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2. Metode Wawancara 

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk re-checking atau pembuktian 

keakuratan informasi dan keterangan yang telah didapat sebelumnya. 

Wawancara dilakukan dalam beberapa minggu dengan langsung menemui 

informan yang telah ditentukan. Wawancara bersifat santai sehingga informan 

tidak merasa terintimidasi ataupun terpaksa dalam memberikan informasi. 

Wawancara dilakukan untuk melakukan re-checking atas pengamatan yang 

dilakukan peneliti. Hasil wawancara selanjutnya diolah untuk dijadikan narasi 

penulisan. Harapannya, setelah melalui pengamatan dan wawancara akan 

didapat hasil penelitian yang maksimal dan akurat. 

 

3. Metode Dokumentasi dan materi Audio Visual 

Pengambilan data berupa dokumen resmi dilakukan peneliti untuk menunjang 

hasil penelitian. Pengambilan data ini dilakukan peneliti seiring dengan 

proses wawancara yang dilakukan. Beberapa data dokumentasi yang 

diperoleh peneliti pada penelitian ini adalah bahan tulisan dan dokumen resmi 

kantor yang kemudian diolah untuk dijadikan narasi penulisan hasil 

penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisa data yang dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut pandangan Miles dan 

Huberman (Tresiana : 2013), analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu 

proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan 
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interaktif yang lazim disebut dengan istilah “cyclical analysis”. Tahapan-tahapan 

analisis data yang harus dilakukan peneliti adalah: 

1. Pengumpulan data 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi. 

Pada tahapan ini selain mengumpulkan data dan informasi dari Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Metro, penulis juga mencari informasi dari para 

pegawai di lingkungan pemerintah Kota Metro. 

2. Reduksi data 

Setelah data dan informasi berhasil diperoleh di lapangan, maka penulis 

melakukan pemilahan, penyederhanaan, fokusing dan olah data serta  informasi 

dalam bentuk tulisan. 

3. Tampilan data (display data) 

Pada tahapan ini penulis mendeskripsikan data dan informasi yang berhasil 

dihimpun dalam bentuk tulisan dan tabel, sehingga didapat suatu kesimpulan 

yang mampu menjawab rumusan masalah yang dikemukakan. 

4. Membuat kesimpulan/verifikasi 

Setelah melakukan pemilahan dan focusing data dan informasi serta 

menyajikannya dalam bentuk narasi, maka penulis berhasil membuat 

kesimpulan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

partisipasi (participatory), aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi 

kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis 

dalam kebijakan penempatan aparatur dalam jabatan struktural belumlah 

optimal. Faktor-faktor pendukung internal adalah kebijakan internal Pemda, 

jumlah SDM aparatur, formasi jabatan, eksistensi BAPERJAKAT dan PPK, 
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komitmen pimpinan daerah. Faktor-faktor pendukung eksternal : kebijakan 

peraturan perundang-undangan, eksistensi Inspektorat Provinsi, adanya 

tuntutan kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor penghambat internal adalah 

perubahan kepemimpinan, belum adanya lembaga Uji Kompetensi, Uji 

Kompetensi belum dilaksanakan, keterbatasan SDM berkualitas, kompetensi 

SDM, motivasi, inkonsistensi, konflik kepentingan, iklim organisasi, dan 

kepemimpinan. Faktor-faktor penghambat eksternal adalah intervensi, 

kurangnya peran lembaga independen, sistem pendiklatan, kondisi sosial 

budaya masyarakat. Pada penelitian yang telah dilakukan penulis didapat 

kesimpulan bahwa belum optimalnya kebijakan penempatan dikarenakan 

belum adanya komitmen pimpinan daerah terhadap kebijakan penempatan itu 

sendiri. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal untuk 

mengeliminir derajat kesalahan dan menghindari bias/validitas palsu. (Tresiana, 

2013:142). Adapun tehnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

1) Pembuktian melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti 

Pada kondisi ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dalam kurun 

waktu tiga bulan.  
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2) Pembuktian melalui ketekunan pengamatan 

Untuk membuktikan masalah yang muncul dalam penelitian ini, penulis 

terus menerus mengamati dan memberikan analisa berdasarkan fokus 

penelitian yang ditetapkan. 

3) Pembuktian melalui triangulasi 

a) Triangulasi data, yaitu memanfaatkan berbagai sumber. Dalam 

melakukan penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber 

data berupa dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu penulis membandingkan hasil wawancara yang diperoleh 

dengan kenyataan dilapangan. 

b) Triangulasi peneliti, yaitu melibatkan berbagai peneliti yang 

berbeda latar belakang keilmuannya. Dalam hal ini penulis 

mempelajari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan 

menjadikannya sebagai bahan perbandingan. 

c) Triangulasi teori dimana penulis menginterpretasikan data yang 

diperoleh dengan menggunakan beberapa perspektif teori. 

d) Triangulasi metode, dimana penulis melakukan cross check untuk 

membuktikan data dan informasi yang diperoleh dengan kenyataan 

di lapangan.  

4) Pembuktian Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Untuk melakukan pembuktian ini, peneliti melakukan diskusi internal 

dengan teman sejawat. Dalam diskusi tersebut penulis mendapatkan 

masukan, kritik dan saran yang digunakan untuk melengkapi data dan 

informasi penulisan. 


