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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam tubuh 

BUMN yaitu PT. PLN (Persero) dengan mendeskripsikan dan menganalisis 

penerapan GCG dan kinerja keuangan pasca penerapan GCG pada PT. PLN 

(Persero) dalam konteks nasional dengan berlandaskan teori terkait, sehingga 

penelitian ini tergolong pada metode penelitian kualitatif deduktif dengan tipe 

penelitian deskriptif dan historis. Metode penelitian deduktif itu sendiri menurut 

Babie (1998) menjelaskan bahwa penelitian deduktif adalah penelitian yang 

dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji 

validitas keberlakuan teori tersebut.
1
 Jenis penelitian ini berupaya 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor).
2
 Data yang 

dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan 

kata lain tipe penelitian deskriptif bertujuan melakukan representasi objektif 

mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi 

dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta. 

                                                      
1  http://carol-sinambela.blogspot.com/2008/08/pnelitian-deduktif.html, diakses tanggal 1 Oktober 2013. 
2  Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 4. 

http://carol-sinambela.blogspot.com/2008/08/pnelitian-deduktif.html
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Sedangkan tipe penelitian historis menurut Nawawi, merupakan prosedur 

pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-

peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang 

berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk 

memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan 

kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat 

dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang
3
. 

Model ini dipilih oleh peniliti dikarenakan penerapan dari GCG itu sendiri di 

tubuh PT. PLN (Persero) yang dimulai dari tahun 2003. Juga melihat kinerja 

keuangan PLN semenjak diterapkannya Kepmen BUMN Nomor KEP-117/M-

MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara. 

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Sedangkan Moleong sendiri mendefenisikan penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
4
  

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil 

penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang 

diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi 

                                                      
3
  Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press. Hal 78. 

4
  Moleong, Lexy J. 2005. Op.cit. Hal 5-6. 
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lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Lebih lanjut Sugiyono 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
5
 

Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi (ethnography), 

studi kasus (case studies), studi dokumen atau teks (document studies), observasi 

alami (natural observation), wawancara terpusat (focused interviews), 

fenomenologi (phenomenology), grounded theory, studi sejarah (historical 

research). Berikut uraian ringkas tentang masing-masing jenis penelitian itu. 

Dalam penelitian ini studi pustaka merupakan jenis yang akan dipakai oleh 

peneliti dimana bahan-bahan yang didapatkan berupa pengumpulan dari berbagai 

literatur. Juga, dengan bantuan sumber lain seperti surat kabar, majalah, website 

serta dokumen-dokumen yang mendukung terkait dengan PT. PLN (Persero). 

Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis 

atau interpretasi bahan  tertulis berdasarkan  konteksnya. Bahan bisa berupa 

catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, 

catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas 

yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. 

Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di 

                                                      
5
 Sugiyono.  2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 15. 
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dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik 

menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah 

teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik 

tertentu dari sebuah teks.
6
 

Dari uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif deduktif dengan tipe deskriptif dan historis dengan 

menerapkan jenis penelitian literatur, karena penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan data-data yang telah dihimpun dari masa lampau atau masa 

sekarang yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat 

dari fenomena di lapangan yang bersifat empiris untuk mengetahui relevansi 

antara kejadian masa lampau dengan masa sekarang dengan menggunakan kata-

kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dan menggunakan 

buku, surat kabar, majalah, website serta dokumen-dokumen yang mendukung 

terkait dengan PT. PLN (Persero) sebagai objek kajian. 

 

B. Waktu dan tempat 

Peneliti memilih PT. PLN (Persero) sebagai objek penelitian untuk memahami 

fenomena dari penerapan GCG dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis 

kinerja keuangan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dimulai 

dengan pengumpulan data awal mengenai PT. PLN (Persero) yang dilakukan pada 

bulan Juli 2012. Selanjutnya,berdasarkan data-data tersebut dilakukan pembuatan 

proposal penelitian termasuk pengumpulan teori yang mendukung penelitian. 

                                                      
6
  http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html, diakses 

tanggal 21 Desember 2013. 

http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html
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Proses ini berlangsung pada bulan September 2012 - Januari 2013. Penelitian 

lebih lanjut akan dilakukan pada bulan Februari – Juni 2013 dilanjutkan sampai 

pengolahan dan analisis data hingga tuntasnya penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan maksud penelitian ini yakni mengalisis dampak dari penerapan 

GCG di badan PT. PLN (Persero) secara makro (nasional), maka sumber 

informasi dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari sumber-sumber 

kepustakaan. Adapun sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi: (1) 

Buku; (2) Jurnal, (3) Media massa, dan (4) Berbagai dokumen yang berada di 

lingkungan PT. PLN (Persero). Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka 

memiliki keunggulan mampu mengakses informasi di masa lampau. Namun, studi 

pustaka juga memiliki kelemahan yakni tidak dapat mendapatkan informasi 

terbaru saat ini. Informasi terkini perlu dilengkapi agar penelitian dapat menjadi 

lebih baik. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui studi pustaka, 

penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara 

dengan sejumlah karyawan PT. PLN (Persero). 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan 

studi pustaka karena data-data dalam penelitian ini akan banyak berasal dari 

dokumen atau kepustakaan untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau. 

Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara karena data hasil wawancara dengan karyawan PT. PLN 

(Persero) dapat menjadi data pendukung bagi penelitian ini yang juga akan 

menjelaskan PT. PLN (Persero) di masa sekarang. 



50 
 

D. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992) terdapat beberapa teknik pengolahan data,  

yang juga akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain : 

1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam 

pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan 

pokok bahasan penelitian. 

2. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok 

bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan 

pembahasan. 

3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan 

dengan susunan yang sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah 

ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun 

secara sistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-

masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran 

yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan 

dilakukan.
7
 

 

E. Teknik Analisis Data 

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah mengansilis data. Menurut 

Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

                                                      
7 Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 

Hal 20. 
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dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti 

melakukan tekhnik analisis data berdasarkan dari teori yang paparkan oleh 

Bogdan dan Biklen tersebut yang memiliki atau melalui tahapan-tahapan analisis 

data meliputi antara lain :  

1. Reduksi data (reduction data). 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data  yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.  

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data 

dalam bentuk ringkasan. Reduksi data yang dilakukan adalah dengan cara 

data yang didapat akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya 

dimana peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. 

2. Penyajian data (data display). 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian 

data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan 

foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan (concluting drawing). 

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses 

pengumpulan data.  Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, 

tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan 

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, 

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain 

setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya 

yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.
8
 

 

                                                      
8
  Moleong, Lexy J. 2005. Op.cit.  Hal 248. 


