
 

 

 

 

III    METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

 

 

Ada tiga tipe penelitian menurut Masri Singarimbun (2006;8) yaitu : 

1. Penelitian Penjajakan, yaitu penelitian yang bersifat terbuka, masih 

mencari hipotesa dan sering dipakai sebagai langkah awal untuk penelitin 

yang lebih mendalam. 

2. Penelitian Penjelasan, yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antar 

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

3. Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang memliki dua tujuan, pertama 

untuk mengetahui perkembangan sesuatu dan yang kedua untuk 

mendskripsikan secara terperinci mengenai sutu kejadian atau femomena. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu 

penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. 

Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga 

analisis. penyampaian data dan informai digambarkan dalam bentuk tampilan 

kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian deskriptif 
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kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 

pengaruh penerapan absensi Finger Print terhadap disiplin kehadiran 

pegawai, namun di dalam melihat objek tersebut, tidak selalu dapat dan 

cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala 

perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus 

menemukannya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

 

Penelitian ini berfokus pada Subtansi Bagian Kepegawaian Kantor 

Wilayah(Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi Lampung peneliti menuturkan 

tentang penerapan finger print atau absensi sidik jari yang mulai di terapkan 

di Kanwil yang bertujuan untuk mendorong meningkatkan disiplin kehadiran 

pegawai Kanwil sendiri. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana suatu 

proses penerapan finger print  yang dalam hal ini timbul karna adanya 

Remonerasi di dalam instansi Kementerian Hukum dan HAM juga jajaran di 

bawahnya seperti Kanwil, LP, Bapas, Rubasan serta Rutan. 

 

Berdasarkan surat edaran yang di infokan di Kanwil maka dimulailah untuk 

menerapkan finger print atas persetujuan Kakanwil Hukum dan HAM 

Provinsi Lampung guna mendorong peningkatan disiplin kehadiran pegawai 

juga meminimalisir tingkat kecurangan absensi.  

 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan implentasi 

kebijakan. Baik itu bersifat internal maupun eksternal. Howlett dan Ramesh 
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(1995;154-155) dalam Badjuri & Yuwono (2002:114-115) . Sama halnya 

dengan kebijakan Kanwil Hukum dan HAM tentang  finger print yang dalam 

hal ini implementasi nya di pengaruhi oleh beberapa factor yang membuat 

berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut salah satu factor nya 

adalah Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal tidak permasalahan jelas 

maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar. Artinya 

dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berdomain sosial, politik, 

ekonomi, ataupun kebudayaan akan lebih memudahkan implementasi 

kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut. 

 

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu 

adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang 

dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :  

penerapan Absensi Finger Print adalah suatu tahap pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dalam pencapaian disiplin kehadiran pegawai Kantor 

Wilayah Lampung Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi Penelitian ini dilakukan tepatnya pada Kantor Wilayah Lampung 

Kementrian Hukum Dan HAM Prov Lampung karena penulis melihat masih 

banyak terdapat masalah pada penerapan absensi Fingerprint sehingga 

penulis bertujuan untuk mengetahui lebih dalam masalah masalah tersebut. 
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D. Sumber Data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik 

sumbernya, terbagi dalam . 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara 

langsung dari narasumber yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan 

data melalui wawancara dan survei, dalam penelitian ini yang dimaksud 

data primer adalah Kepala Kantor wilayah (kakanwil), Kepala Bagian 

Kepegawaian, Kepala Bagian Penyusunan Program, Kepala Bagian 

Umum, Kepala Bagian Keuangan dan Pegawai Kantor wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung 

selain lokasi penelitian, yang dapat dilihat dari literatur-literatur, serta 

dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian, yang penulis 

dapatkan dari media internet, Undang-Undang, dan buku profil Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. 

Data sekunder ini merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk memperoleh data yang benar akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

  

1) Wawancara Mendalam 

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi, 

seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2001 : 111) yaitu  : 

“wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan 

pula, ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan bertatap 

muka (face to face relationship) antara si pencari informasi 

(interviewer/information hunter) dengan sumber informasi 

(interviewer).  

 

 

Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi 

dengan mengajukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan 

sehingga informasi yang diapatkan cukup akurat, sehingga mampu 

mendapatkan data lebih mendalam akan kejujuran informan untuk 

memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan 

perasaan, sikap, dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya.   

 

Teknik wawancara seperti ini dilaksanakan semua informannya yang ada 

pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari informan 

tersebut, data primer tersebut didapatkan sebagai informan yakni Kepala 

Kantor wilayah (kakanwil), Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian 
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Penyusunan Program, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan dan 

Pegawai Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Lampung. 

 

2) Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang 

merupakan data sekunder, berupa arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, 

serta data tertulis lainnya yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan mengumpulkan 

data yang bersumber pada arsip dan dokumen pada lokasi penelitian, dalam 

hal ini informasi berasal dari  berbagai arsip maupun dokumen yang dianggap 

perlu dan relevan dengan penelitian. 

 

 

F.  Teknik Pengelolaan Data 

 

 

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data 

diolah, teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Tahap Editing 

Dalam tahapan ini transkrip wawancara yang dapat diperiksa kembali 

apakah masih terdapat kesalahan didalam melakukan pengisiannya, 

tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.  
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2. Tahap Koding 

Tahapan ini adalah usaha mengklasifikasikan jawaban yang didapat 

dari berbagai narasumber menurut macamnya atau jenis pertanyaan 

yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data 

pada proses selanjutnya.  

3. Tahap Tabulasi 

Tahap dari penelitian ini berupa data yang diintrepetasikan agar lebih 

mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.  

4. Tahap Interpretasi 

Tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih 

mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

G. Informan 

 

 

Moeloeng (2012 : 112) kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama dari beberapa informen 

diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan. Menurut 

penjelasan diatas penulis menyimpulkan informan adalah orang-orang yang 

berada pada lingkup penelitian, artinya orang-orang yang dapat memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk memperoleh data 

secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan 

mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.  

 

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling 

menurut Sanafiah Faisal (1997 : 63) teknik pengambilan sampel purposive 
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sampling adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hal ini 

lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan 

tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan 

dalam teknik random. Menurut Spredly dalam Sanafiah Faisal (1997 : 60), 

agar memperoleh informasi yang terbukti, terdapat beberapa kriteria yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut : 

1) Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas 

yang menjadi sarana atau perhatian peneliti. 

2) Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan 

atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 

3) Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

4) Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang menjadi perlakuan 

yang mengetahui kejadian tersebut. 

Kriteria yang ditentukan oleh penulis dalam menentukan informasi berdasarkan 

pertimbangan subjek yaitu : 

1) Kepala Divisi            : Ir.Agung 

Santoso,SH.,MH 

2) Kepala Sub Bag. Kepegawaian      : Susilowati, S.Sos,  

3) Kepala Bag. Penyusunan Program     : Hadiyanto,SH.,MH 

4) Kepala Bagian Umum       : Basnamara,SH.,MH 

5) Kepala Bidang HAM            : Meriwati,SH 

6) Kepala Divisi Keimigrasian      : Ibrahim Saleh, 

SH.,MM 

7) Kepala Divisi Pemasyarakatan     : Bambang Haryono,Bc,IPSH 

8) Pegawai Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 



69 
 

         Provinsi Lampung. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. dalam penelitian kualitatif ini pengolahan data tidak harus 

dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup 

panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 

dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis  fakta-fakta dan data yang diperoleh. 

serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi 

literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. 

 

 

 


