
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengunakan pendekatan kualitatif. 

Moleong (2013: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013: 4), metode kualitatif sebagai 

sumber penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini 

diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi 

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam 

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013: 5), 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode 



52 
 

yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen. 

Kaitannya dengan penelitian ini bahwasanya fenomena yang akan diteliti adalah 

mengenai bagaimana responsibilitas Ombudsman dengan adanya maladministrasi 

yang terjadi di BPMP Kota Bandar Lampung, karena pemberian zona hijau pada 

BPMP Kota Bandar Lampung akan tetapi masih terjadi maladmistrasi seperti 

permintaan uang dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga peneliti akan 

menetapkan bahwa subyek dalam penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan 

Lampung, dan peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif 

ini, peneliti ingin mengetahui Responsibilitas Ombudsman dalam Penanganan 

Maladministrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar 

Lampung. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Fokus menurut Cresswell 

dalam Tresiana (2013: 39) merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu 

penelitian ilmiah. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012: 208), dikatakan 

bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari 

situasi sosial. Dimana fokus sebagai pengarah dan pembatas dalam kita mencari 

data dan menentukan data apa yang kita perlukan. Adapaun fokus dari penelitian 

ini adalah untuk melihat bagaimana responsibilitas Ombudsman dalam melihat 

maladministrasi di bidang perizinan di Kota Bandar Lampung. Instrumen 

Responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Widodo (2001: 168) antara 

lain: 
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1. Memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

2. Diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggungjawabnya. 

3. Terdapat penilaian hasil kegiatan  

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu 

5. Komitmen dari pimpinan 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2013: 128), menyatakan bahwa 

cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah 

dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta 

mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan 

geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dipertimbangkan dengan 

penentuan lokasi penelitian. 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu Lembaga 

Ombudsman RI Perwakilan Lampung sebagai lembaga yang mengawasi 

pelayanan publik di Provinsi Lampung dan BPMP Kota Bandar Lampung.  

D. Instrumen Penelitian  

Peneliti adalah satu-satunya instrumen penelitian dalam mendapatkan informasi 

tentang responsibilitas Ombudsman Perwakilan Lampung. Sugiyono (2012: 222) 

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 
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melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan adalah: 

a. Data primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan 

hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-

data primer merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan 

analisis data. 

b. Data sekunder, yaitu data-data tertulis yang berkaitan dengan Ombudsman 

dalam penanganan maladministrasi dan digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar 

terlibat atau mengalami proses dan mengalami dampak dari maladministrasi di 

BPMP Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang 

diperoleh dilapangan adalah : 

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

- Prosedur penanganan laporan masyarakat,  

- Alur penyelesaian laporan/pengaduan,  
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- Rekapitulasi laporan Ombudsman tahun 2013,  

- Laporan yang ditolak karena pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,  

- Laporan kegiatan sosialisasi, membangun jaringan dan kerjasama 

Ombudsman, dan 

- Form checklist monitoring keputusan SKPD. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber dan berbagai cara, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah. Jika dilihat dari segi teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lincoln dan 

Guba dalam Tresiana (2013: 98) bahwa tujuan wawancara adalah untuk 

mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, dan 

bagaimana pandangannya tentang dunia. Esterberg dalam Sugiyono (2012: 231) 

menyatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara terstruktur. Dimana wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara 
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ini, peneliti menggunakan alat perekam dan catatan-catatan kecil peneliti. Adapun 

informan yang digunakan dalam metode ini yaitu: 

Table 3.1 Informan Penelitian 

No. Nama 
Hari/Tanggal 

Wawancara 
Jabatan 

1.  Bapak A.Yusman MR 
Rabu, 22 Oktober 

2014 

Staf Bagian Informasi 

dan Pengaduan, BPMP 

Kota Bandar Lampung 

2.  Bapak Wito 
Rabu, 22 Oktober 

2014 

Staf Bagian Informasi 
dan Pengaduan, BPMP 

Kota Bandar Lampung 

3.  
Ibu Atika Mutiara 

Oktakevina, S.I.P 

Selasa, 11 November 

2014 
Asisten Ombudsman  

4.  Bapak Dodik Hermanto 
Selasa, 11 November 

2014 
Asisten Ombudsman 

5.  
Bapak Ahmad Saleh David 

Faranto, S.H., M.H 

Jum’at, 12 Desember 

2014 
Asisten Ombudsman 

Sumber: Diolah oleh peneliti, Desember 2014 

2. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012: 145), mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Pengamatan digunakan untuk 

mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia terkait dengan penelitian serta 

situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2012: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen 
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merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam 

metode kualitatif. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini 

yaitu data-data yang berkaitan dengan kegiatan Ombudsman Perwakilan 

Lampung. 

Tabel 3.2 Daftar Dokumentasi Penelitian 

No. Nama Dokumen 

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

3.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 

4.  Tata cara prosedur penanganan laporan masyarakat 

5.  Rekapitulasi laporan Ombudsman tahun 2013 

6.  Laporan kegiatan sosialisasi 

7.  Tata cara penyelesaian laporan/pengaduan 

Sumber : Diolah Peneliti, November 2014 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan 

setelah selesai dilapangan. Nasution dalam Sugiyono (2012: 245) menyatakan 

bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data antara lain: 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012: 247). 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 249), menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya 

belum pernah ada. Menarik kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. 
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H. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2012: 270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji: 

1. Uji Kredibilitas  

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil peneltian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.  

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 

salah apa tidak. Dengan demikian peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam penelitian kualitatif artinya sebagai pengecekan data dari 

berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi waktu. 
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2. Uji Tranferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif,.Validitas 

eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian 

ke populasi mana sampel tersebut diambil. Jika pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil 

pemelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferbilitas, (Sanafiah dalam Sugiyono, 2012: 278). 

3. Pengujian Dependability 

Pengujian dependability dalam penelitian kualitatif disebut reabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi mereplika 

proses penelitian tersebut. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas 

lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan, (Sanafiah 

dalam Sugiyono, 2012: 278). 

4. Pengujian Konfirmability 

Penelitan konfirmability sebagai uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan 

obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji 

konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Menggunakan penelitian kualitatif jangan sampai hasilnya ada, tapi 

prosesnya tidak ada. 

 

 


