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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif (qualitative approach) 

dengan pengkajian dokumen,  menganalisis data, hasil 

observasi, hasil wawancara tentang pokok masalah.  

Penelitian kualitatif  menurut Bogdan & Taylor 

(Moleong, 2004) yaitu prosedure penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

dengan menekankan pada keutuhan dari perilaku 

alamiah yang ada, sehingga tidak boleh ada usaha 

untuk mengisolasi individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis. 

Sedangkan Denzin dan Lincoln (Moleong, 2004) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Maksud menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk menghasilkan data deskriptif yang berupaya 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan melibatkan berbagai metode untuk mengetahui 

penyerapan aspirasi masyarakat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi, serta untuk mengetahui persepsi 

masyarakat tentang APBD.  
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3.2. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian 

penelitian deskriptif yaitu “Penelitian yang 

dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan 

data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan 

dialami sekarang, hubungan antar variabel, 

pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh 

terhadap suatu kondisi, perbedaan-perbedaan antar 

fakta, dan lain-lain” (Subana, 2001). 

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Umar 

(1999) merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu 

fenomena tertentu. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bertujuan 

membuat deskriptif atau gambaran tentang keadaan 

yang ada di wilayah studi tentang bagaimana 

penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD Kota Salatiga, faktor-faktor apa yang 

mempengaruhinya dan bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap APBD Kota Salatiga sehubungan dengan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

3.3. Lokasi  Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga, dengan 

alasan dipilihnya Kota Salatiga sebagai lokasi penelitian 

karena kedekatan peneliti dengan objek penelitian. Kota 
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Salatiga juga merupakan tempat tinggal dan tempat 

peneliti bekerja sehingga akan memudahkan dalam 

proses pengumpulan data dan mencari informan sesuai 

dengan objek penelitian. 

 

3.4. Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai 

sumber data. Sumber data tersebut berfungsi untuk 

mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau 

permasalahan terhadap obyek yang akan diteliti, yang 

terdiri dari: 

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan waktu 

melaksanakan penelitian dilapangan berupa 

observasi dan wawancara. Wawancara terhadap 

informan dalam penelitian ini yaitu informan yang 

terlibat langsung dengan penelitian. 

2. Data Sekunder berupa buku-buku, dokumen, 

laporan dan publikasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu:    

1. Langsung, yaitu pengumpulan data dilakukan 

secara langsung dilapangan baik melalui 

wawancara dan observasi untuk mendapatkan 

data primer. 
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2. Tidak Langsung, yaitu pengumpulan data dari 

instansi terkait yaitu Bappeda, DPPKAD, 

Kelurahan, Kecamatan  untuk mendapatkan data 

sekunder. 

 

3.6. Informan Penelitian 

Informan menurut Rusidi (1993) adalah 

sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri 

orang lain atau keadaan tertentu. Informan adalah 

orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat 

langsung dengan permasalahan penelitian.  

Penelitian ini informan yang digunakan adalah 

orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat 

langsung dalam proses perencanaan pembangunan dan 

penganggaran untuk penyerapan aspirasi masyarakat. 

 

3.7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan 

dan penyajian data untuk mengolah data primer yang 

telah dikumpulkan berupa data-data mentah. Tahapan 

yang dilakukan data seperti yang dikemukakan Nazir 

(2003), dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu pemeriksaan data tentang 

penyerapan aspirasi apakah terdapat kekeliruan, 

kurang lengkap, tidak sesuai dan sebagainya 

dengan harapan akan diperoleh data yang benar-

benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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2. Coding, yaitu proses penandaan, simbol, kode 

pada setiap data yang termasuk dalam kelompok 

yang sama. 

3. Tabulating, yaitu memasukkan data dalam tabel-

tabel tertentu dan perhitungannya, yang kemudian 

disajikan dalam tabel, grafik dan gambar. 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis data menurut Moleong (2004) ialah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori sehingga dapat ditemukan tema 

untuk menemukan bagian-bagian yang berisikan 

kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Kemudian 

data dianalisis agar diketahui maknanya dengan 

menyusun data, menghubungkan data, mereduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Pengumpulan data berlangsung secara sirkuler dan 

dilakukan sepanjang penelitian. 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan 

Bikken dalam Moleong (2004) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian ini memakai teknik analisis  deskriptif 

kualitatif, dengan menguraikan, menafsirkan dan 

menggambarkan data yang terkumpul menggunakan 
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Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman 

(1992), dengan proses berbentuk siklus dengan tiga 

tahap kegiatan analisis yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan, seperti gambar 3.1 berikut ini:  

 

Gambar 2 

Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Miles dan Huberman (1992) 

 

Analisis Data Model Interaktif yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan 

menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu: 

1. Tahap Reduksi Data 

Yaitu proses pemilihan data kasar dan masih 

mentah yang berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan 

ringkasan, memberi kode, menelusuri tema.  

Reduksi data berupa data tentang penyerapan 

aspirasi masyarakat dan persepsi masyarakat tentang 

APBD berlangsung secara terus menerus yang 

merupakan proses pemilihan perumusan perhatian 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi 

Data 

 
Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/verifikasi 
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pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dalam catatan tertulis di 

lapangan. Sebelum data benar-benar terkumpul 

antisipasinya akan ada reduksi data dan selama 

pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan 

reduksi selanjutnya. 

2. Tahap Penyajian Data 

Merupakan hasil penyusunan dan pengolahan 

data (reduksi data), selanjutnya dituangkan dalam 

bentuk cerita (narasi) atau matriks secara teratur dan 

sistematis. Pada tahap sajian data ini peneliti 

menuangkan dan mendeskripsikan hasil analisa secara 

menyeluruh. 

Hasil reduksi data tentang penyerapan aspirasi 

masyarakat dan persepsi masyarakat tentang APBD 

kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks 

agar terlihat gambarannya secara lebih utuh, disusun 

secara runtut dalam bentuk naratif dan dibuat 

rangkuman secara deskriptif. 

3. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan 

Tahap verifikasi/penarikan kesimpulan yaitu 

menarik kesimpulan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang 

bersifat sementara sambil mencari data pendukung 

atau menolak simpulan.  

Peneliti berusaha menyimpulkan hasil penelitian 

tentang penyerapan aspirasi masyarakat dan persepsi 

masyarakat tentang APBD berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. 
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3.9. Validitas Data 

Penelitian kualitatif diperlukan validitas data 

untuk mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. 

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Tringulasi yang menurut Patton (Moleong, 2004), 

tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang tertentu. 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang 

tentang berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, 

orang berada, orang pemerintahan dan lain-lain. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumen yang berkaitan 

6. Dalam hal ini jangan banyak mengharapkan 

bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan 

kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran 

yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya 

alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. 


