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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif.Dalam buku Metode Penelitian Survey 

oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2008:4), penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap 

fenomena sosial, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Moleong (2012:6-7) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan secara holistik, 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan bahasa yang alamiah 

dengan menggunakan berbagai metode alamiah dan untuk meneliti 

sesuatu secara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif 

karena peneliti ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan juga faktor 

pendukung dan penghambat dari pelaksanaanprogram Budaya 

Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam implementasinya apakah sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei 2016 hingga Juli 2016. 

 

C. Subjek Penelitian 

Idrus (2009:91) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah 

individu, benda, organisme yang dijadikan sumber informasi dalam 

pengumpulan data penelitian. Orang – orang atau pihak tersebut adalah 

yang terkait ataupun terlibat langsung dalam pelaksanaan program 

Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah DIY, 

Pihak-pihak yang telah dipilih menjadi subjek penelitian ini yaitu: 

1. Bapak Iswanto, Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Setda DIY 

2. Ibu Riana Setiawati, sebagai Kepala Sub Bagian Program, Data dan 

Informasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Bapak Anwar, sebagai pegawai Badan Kepegawaian DaerahDaerah 

Istimewa Yogyakarta yang merupakan pelaksana program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data 

dengan cara-cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan 
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memperoleh data yang lengkap. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan pada penelitian adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh  dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2007:186). 

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara dan yang diwawancara.Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Program Budaya 

SATRIYA,dan  pegawai di Badan Kepegawaian Daerah DIY yang 

merupakan pelaksana program Budaya Pemerintahan SATRIYA di 

BKD DIY.  

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini  dilakukan 

dengan menggunakan pedoman  umum wawancara.  Hal ini 

dimaksudkan agar garis besar  dari hal-hal yang akan ditanyakan 

kepada narasumber dapat tercakup dan dapat semua terjawab. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan bahan tertulis yang merupakan sumber 

informasi untuk penelitian.Dokumen digunakan sebagai sumber data 

yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 
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meramalkan. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dokumen resmi buku petunjuk teknis program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA, buku petunjuk pelaksanaan program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA, foto, berita yang disiarkan pada media 

massa, Grand Design Reformasi Birokrasi, Pergub DIY Nomor 72 

Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan data statistik serta laporan hasil implementasi 

pelaksanaan program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan 

Kepegawaian DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan beberapa instrumen untuk 

mendapatkan data yang valid. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data 

dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di 

lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain 

manusia adalah berbagai bentuk alat bantu pengumpulan data berupa 

buku catatan, pedoman wawancara, serta dokumen lainnya yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi 

sebagai instrumen pendukung.  

Sugiyono (2011:168) menyatakan dalam penelitian kualitatif, 

kriteria utama data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. 

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan dalam penelitian. Untuk 
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mendapatkan data yang valid, realibel, dan objektif, maka penelitian 

dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan realibel. Data 

penelitian dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara 

data yang dilaporkan dengan fakta yang ada dilapangan.  

Sugiyono (2008:222) menyatakan dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademis maupun 

logistiknya. Yang melakukan validasi ialah peneliti sendiri. Melalui 

evaluasi diri seberapa jauh pemehaman terhadap metode kualitatif, 

penguasaan teori dan bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal 

memasuki lapangan. 

Dengan demikian peneliti sebagai instrumen aktif melakukan 

validasi, terkait persiapan melakukan penelitian sebelum terjun langsung 

ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian 

antara lain validasi terhadap penguasaan metode dan penguasaan 

pengetahuan terhadap obyek penelitian mengenai Pelaksanaan Program 

Budaya Pemerintahan SATRIYA dengan memperkuat, mempelajari dan 

memahami pemahaman dalam metode dan kajian teori, memperbanyak 
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membaca buku atau literatur dan jurnal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

 

F. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Data Primer 

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari 

lapangan atau sumber yang bersangkutan. Sumber data utama diperoleh  

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio tapes, 

pengambilan foto atau film (Moleong, 2011: 157). Peneliti 

mendapatkan data mengenai pelaksanaan program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA dengan melakukan wawancara kepada 

narasumber yaitu, Kepala Biro Program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA Badan Kepegawaian daerah DIY pegawai di BKD DIY 

yang merupakan pelaksana program Budaya Pemerintahan SATRIYA 

BKD DIY. Data yang dikumpulkan berupa data mengenai 

implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan 

Kepegawaian Daerah DIY dan  factor penghambat pelaksaan program. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 

tambahan yang memiliki informasi atau data yang menunjang 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data sekunder 

berupa buku petunjuk teknis program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA di BKD DIY, buku petunjuk pelaksana program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA BKD DIY, Grand Design Reformasi 

Birokrasi, Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya 

Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berita terkait program 

Budaya Pemerintahan SATRIYA pada media massa, dokumen 

mengenai profil Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan data statistik terkait pelaksaan program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA serta laporan hasil implementasi program 

Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sebuah penelitian harus mempunyai derajat validitas data yang 

kuat. Data penelitian dapat dikatakan memiliki validitas yang kuat jika 

data yang dilaporkan sesuai atau tidak ada perbedaan dengan data yang 

diperoleh di lapangan saat penelitiaan dilakukan. Teknik triangulasi data 

merupakan sebuah teknik yang cocok bagi penelitian kualitatif untuk 

memperoleh validitas data yang cukup akurat. 
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Moleong (2011:177), menyatakan bahwa triangulasi merupakan 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa sumber 

dengan teknik pengumpulan data yang sama. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait implementasi program 

Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Biro Program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA Badan Kepegawaian Daerah DIY dan salah seorang pegawai 

di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang merupakan pelaksana program Budaya Pemerintahan SATRIYA. 

Data yang diperoleh dari kedua sumber kemudian dianalisis dan 

disimpulkan.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, pengamatan dilapangan dan lain-lain secara sistematis. 

Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

model interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik analisis data model 

interaktif ini dalam Herdiansyah (2010:164) terdiri atas empat tahap, 

yaitu: 
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1. Tahap Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dialami dan temuan tentang apa yang dijumpai 

selama penelitian yang merupakan bahan rencana pengumpulan data 

untuk tahap berikutnya. Data yang dimaksud adalah data yang 

berhubungan dengan implementasi program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah daerah Istimewa 

Yogyakarta. Peneliti melakukan penulisan ke dalam catatan lapangan 

yang mencantumkan penjelasan mengenai keadaan tempat atau 

daerah yang diteteliti. 

2. Tahap Reduksi Data 

 Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis bagi 

peneliti untuk memilih dan memilah data yang akan dikode, dibuang, 

meringkas pola bagian, cerita apa yang berkembang dan merupakan 

pilihan analitis. Setelah melakukan pengumpulan data peneliti akan 

mereduksi data terhadap data yang diperoleh yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan 

Kepegawaian DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Tahap Penyajian Data 

 Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam 

penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan dalam penyajian 

data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang 

peneliti lakukan dengan menyusun berbagai informasi tentang 

implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan 

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mudah untuk 

mengambil kesimpulan. Dengan demikian laporan dari lapangan yang 

detail tentang implementasi program Budaya Pemerintahan 

SATRIYA akan mudah dipahami. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

 Tahap ini merupakan penarikan arti atau makna dari data yang 

telah ditampilkan. Pemberian makna tergantung dari pemahaman dan 

interpretasi yang dibuat peneliti. Menurut Herdiansyah (2010:179), 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus kepada jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan jawaban dari hasil 

penelitian dapat memberikan penjelasan dan kesimpulan dari 

pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan memahami kejelasan dari berbagai 

informasi dan data lapangan tentang implementasi program Budaya 

Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 


