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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Menurut Nazir (2005 : 63) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara 

fenomena sosial tertentu. 

Tujuan penelitian deskriptif  adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

proses implementasi kebijakan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten 

kepada Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan 

mengenai proses implementasi kebijakan penyerahan urusan pemerintahan 

kabupaten kepada Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3)  mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa 

yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. “Penelitian kualitatif merupakan 
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penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi 

model secara kualitatif”. (Basrowi Suwandi, 2008 : 20). 

3.3 Fokus Penelitian 

Masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Penentuan 

fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, dalam hal ini untuk 

membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. 

Menurut Kuntor (2003:24), penentuan fokus penelitian memiliki beberapa 

tujuan yaitu : 

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi. Bahwa dengan adanya fokus 

penelitian, tempat penelitian menjadi layak sekaligus membatasi fokus pada 

domain/kategori yang memandang banyak data/informasi dari domain-

domain atau kategori tertentu. 

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk 

menjaring informasi yang mengalir masuk, sehingga temuannya memiliki arti 

dan nilai strategis bagi informan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi fokus pada penelitian ini 

adalah: 

a. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan 

b. Sumber daya yang dilibatkan 

c. Pelaksana program 

d. Aktor yang terlibat 
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3.4 Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian ini adalah:  

1. Data primer 

Data Primer yang digunakan adalah yang berasal dari hasil wawancara. 

Sumber data dapat ditulias atau direkam. Teknik pemilihan orang yang akan 

diwawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian teknik 

purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini. 

Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah : 

a. Aparatur Kampung 

1) Kepala Kampug       1 orang 

2) Sekretaris Kampung      1 orang 

3) Ketua Badan Permusyawaratan Kampung  1 orang 

4) Perangkat Kampung      1 orang 

5) Lembaga Kemasyarakatan     1 orang 

b. Aparatur Kecamatan 

Camat          1 orang 

c. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  1 orang 

2) Kepala Subbag  Hukum dan Perundang-undangan 1 orang 

3) Kepala Bidang Pemerintahan Kampung/Kel  1 orang 
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Secara keseluruhan yang akan diwawancarai 9 (sembilan) orang. Hal ini 

sudah dianggap mewakili ciri keseluruhan orang yang terlibat secara langsung 

dalam pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung 

Tengah kepada Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-

buku/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. 

Diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses 

implementasi kebijakan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada 

kampung serta dokumen-dokumen, meliputi buku profil kampung,  kondisi 

sarana dan prasarana, dan lain-lain.  

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Teknik Wawancara 

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data 

dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber 

informasi. Wawancara adalah usaha pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan, secara lisan untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama 

dari wawancara adalah langsung tatap muka (face to face releationsship) antara si 

pencari informasi (intervie/information hunter) dengan sumber informasi 

(interview) (Nawawi, 2001 : 111). Sementara itu menurut Nazir (2005:234) 

adalah “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab 
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atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview guide 

(panduan wawancara).” 

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada unsur pejabat dan 

pelaksana kegiatan pemerintahan kampung. Baik pada level kabupaten maupun 

pada pemerintahan kampung sendiri. 

2. Teknik Dokumentasi 

 Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni 

dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai 

dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen 

pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan 

dengan penelitian. Arikunto (2006:149) menyatakan bahwa “dokumentasi adalah 

metode yang dilaksanakan oleh penelitian untuk menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian”.  

3.6 Teknik Analisis 

 Berkaitan dengan penelitian ini, data yang dikumpulkan selanjutnya diolah 

dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian 

digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga 

memiliki sifat-sifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu pengkajian sebagai 

hasil pengelolaan data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka-angka dan 

bilangan melainkan berbentuk kata-kata yang meliputi peraturan perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan teknis yang diambil oleh pemerintah daerah. 
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Sugiyono (2005 : 91) mengatakan bahwa ”analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam perode tertentu”.  

 Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data 

model Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2005 : 91) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. 

b. Penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian data sehingga 

terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah 

dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyajian 

data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclision drawing/verification), 

merupakan tahapan terakhir dalam analisis data model Miles & 

Huberman, di mana setelah data disajikan dan dianalisa maka akan 

dibuat kesimpulan akhir berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

 Berdasarkan uraian diatas, untuk mengolah dan menganalisis data hasil 

penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menyeleksi data, yaitu memilih data atau mereduksi data yang diperoleh yang 

dapat  mendukung analisis yang dilakukan. 

2. Kompilasi data, yaitu mengelompokkan data tersebut sesuai dengan 

kebutuhan dan permasalahan yang ada. 

3. Tabulasi data, yaitu penyiapan data dalam suatu tabel untuk mempermudah 

pemahaman. 


