
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan

untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam hal

ini peneliti mendeskripsikan tentang fungsi nilai nemui-nyimah terhadap

tingkat efektivitas pelayanan publik di kantor kecamatan Teluk Betung

Selatan. Sugiyono (2013:15) penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara

purposive, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan fungsi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah situasi dan kondisi

lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Moeleong (2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian

cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori

substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan
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kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan

praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan

dalam penentuan lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan

sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut :

1. bahwa terdapat aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh

masyarakat, seperti : pembuatan KTP, KK (Kartu keluarga), Akta

Kelahiran, serta surat nikah

2. Karena lokasi tersebut memudahkan pendekatan sosial kepada

masyarakat, terutama yang ingin melakukan admisnistrasi publik atau

yang pernah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kantor

kecamatan

3. Karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti sehingga bisa

menghemat biaya dalam penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi

masalah-masalah yang akan diteliti agar tidak melimpah ruah walaupun

sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Licoln dan Duba dalam Iskandar

(2008:195) bahwa masalah penelitian survey perlu dibatasi melalui fokus

penelitian karena : suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum

atau kosong tetapi berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya
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masalah, penetapan fokus penelitian dapat membatasi apa yang ingin

diteliti karena fenomena-fenomena yang terjadi bersifat holistik, fokus

penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria suatu informasi yang

diperoleh di lapangan, fokus penelitian masih bersifat tentative atau

sementara.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Fungsi nilai nemui-nyimah dalam masyarakat di lingkungan kantor

kecamatan Teluk Betung Selatan

2. Eksistensi (keberadaan) fungsi nilai nemui-nyimah dalam kehidupan

sehari-hari di lingkungan kantor kecamatan Teluk Betung Selatan

3. Prosedur pelayanan publik berdasarkan Kepmenpan nomor 63 tahun

2003 di lingkungan kantor kecamatan Teluk Betung Selatan

4. Penerapan fungsi nilai nemui-nyimah dalam meningkatkan efektivitas

pelayanan publik dalam masyarakat di kantor kecamatan Teluk Betung

Selatan.

D. Penentuan Informan

(Moeloeng, 1989 : 132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia

harus mempunyai banyak tentang latar penelitian dan harus sukarela

menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai

informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian

ini meliputi beberapa macam seperti: (1) informan kunci, yaitu mereka

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan
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dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung

dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka

yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam

interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2005:171)

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan informan kunci dan

informan utama. Yang menjadi informan kunci yaitu aparatur pelayanan

publik di kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Sub bagian pelayanan

umum di kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Sekretaris Camat atau

Camat Teluk Betung Selatan dan aparatur pelayanan umum yang ada di

kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan. Sedangkan informan utama yaitu

anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam administrasi pelayanan

publik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan teknik  wawancara.

Wawancara dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur,

wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth

interview). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara

mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman

pribadi, (Sulistyo-Basuki (2006:173).
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Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang

diwawncarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72)

Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui fungsi nilai nemui-nyimah yang dirasakan oleh

masyarakat terhadap efektivitas didalam pelayanan publik di kantor

kecamatan. Fungsi nilai nemui-nyimah tersebut antara lain untuk

memelihara stabilitas sosial atau kerukunan masyarakat, fungsi nilai

nemui-nyimah dapat juga dilakukan dalam kegiatan musyawarah,

memelihara kepedulian atau solidaritas sosial, memperluas jaringan

pergaulan serta sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik.

2. Observasi

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang

dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu

atau obyek lain yang diselidiki. Namun pada dasarnya, observasi

dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh orang

lain. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

mengamati setiap kegiatan administrasi dalam pelayanan publik kantor

kecamatan Teluk Betung Selatan, mengamati kejadian-kejadian apa

saja yang terjadi, mulai dari awal hingga akhir pelayanan publik yang

diberikan untuk masyarakat. Hal ini dilakukan agar data yang
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dibutuhkan dapat diperoleh, data tersebut adalah fungsi nilai nemui-

nyimah sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun

elektronik lain.

Dalam penelitian ini, studi pustaka didapatkan dari data-data atau

informasi secara sekunder dari berbagai sumber, seperti data dari

kantor kecamatan, data kependudukan kecamatan, serta ketetapan-

keteatapan yang ada di kantor kecamatan Teluk Betung Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 334) analisis data

kualitatif  terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi data)

Tahap ini merupakan proses pemilihan data kasar dan masih

mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian

berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode,

menelusuri tema dan menyusun ringkasan.
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Data yang diperoleh dalam tahap ini adalah fungsi nilai nemui-

nyimah sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik di kantor

kecamatan Teluk Betung Selatan. Fungsi nilai nemui-nyimah

antara lain : sebagai wadah atau sarana dalam bersilaturahmi,

memelihara kerukunan keluarga, kerukunan antartetangga atau

kerukunan sosial. Fungsi nemui-nyimah juga dapat sebagai sarana

pembangunan moral, dan untuk meningkatkan kebersamaan serta

kesatuan. Semnua fungsi nilai nemui-nyimah tersebut bertujuan

agar masyarakat mampu bersikap saling terbuka, saling

mengahargai serta saling menerima dengan tangan terbuka.

2. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data..

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi

berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik

dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.

Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Fungsi nilai nemui-nyimah dalam kehidupan masyarakat

dilingkungan kantor kecamatan Teluk Betung Selatan, fungsi

tersebut adalah : memelihara stabilitas hubungan atau

kerukunan masyarakat, berfungsi dalam kegiatan

musyawarah atau hippun pemekonan, memelihara kepedulian

atau solidaritas sosial, memperluas jaringan pergaulan serta

sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik.
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2. Eksistensi (keberadaan) nemui-nyimah yang masih

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kantor

kecamatan Teluk Betung Selatan

3. Prosedur pelayanan publik menurut Kepmenpan nomor 63

tahun 2004

4. Fungsi nilai nemui-nyimah yang diterapkan dalam efektivitas

pelayanan publik.

3. Conclusion Drawing (Verifikasi Data)

Setelah dilakukan penyajian data, tahap selanjutnya ialah verifikasi

data. Melalui tahap ini peneliti ingin melihat kebenaran hasil

analisis untuk melahirkan simpulan yang dapat dipercaya dengan

cara membandingkannya dengan bukti-bukti yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dapat disimpulkan fungsi nilai nemui-nyimah dalam Lampung

Saibatin adalah untuk memelihara stabiltas hubungan atau

kerukunan masyarakat, berfungsi dalam kegiatan musyawarah

mufakat atau hippun pemekonan, memelihara rasa kepedulian

sosial antarsesama manusia, untuk memperluas jaringan pergaulan

dan sebagai penunjang efektivitas pelayanan publik.


