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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan menguraikan lokasi penelitian, 

bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, validasi 

data, analisis data dan prosedur penelitian. 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak 

Numfor, Provinsi Papua. Penelitian di lakukan pada 16 

Oktober dengan 15 Desember 20013.  

 

3.2 Bentuk dan Data Penelitian 

3.2.1 Bentuk Penelitian  

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Pendidikan Otonomi Khusus 

Papua dalam rangka peningkatan akses pelayanan 

pendidikan ini, menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif 

yang yang berorientasi pada temuan penelitian dalam 

bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan dan 

pernyataan-pernyataan dari responden/informan 

sesuai dengan kenyataan yang ada tentang 

implementasi kebijakan alokasi dana pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor.  

 

 



40 
 

3.2.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer 

Data ini adalah data yang diperoleh dari sumber 

informan secara langsung. Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Kepala Bappeda Biak Numfor (3) Pjs. Sekda 

Biak Numfor (3) Kepala Dinas Pendidikan Kab Biak 

Numfor, (4) Wakil Ketua Komisi III DPRD bidang 

pendidikan, (5) Perwakilan Akademisi Uncen, (6) 

Perwakilan UPTD SKB Dinas pendidikan Kab. Biak 

Numfor, (7) Perwakilan DPRD Kab Supiori, Kabid 

Program, (8) kabid Dikjar, (9) Staf Sarpras Dinas 

Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, (10) Kabid PLS 

(11) staf senior BKD Kab Biak Numfor, (12) Pengawas 

pendidikan Kab. Biak Numfor, (13) Kepala Dinas 

cabang kepulauan Numfor, (14) Perwakilan guru Paud/ 

TK/SD/SMP/SMA/SMK Biak Numfor, (15) Perwakilan 

Masyarakat (16) LMA, (17) LSM dan (19) Perwakilan 

Guru serta di lakukan focus diskusi group (FGD).   

 

b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari arsip-arsip yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Data tersebut berfungsi 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh data 

primer. Antara lain berupa dokumen-dokumen:   

(i) Peraturan Perundang-Undang yang menyangkut 

Dana Otonomi Khusus Papua tahun 2009-2013; 

(ii) Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Biak 

Numfor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2012 ; 

(iii) Lapran Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia (BPK) atas Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus 

Tahun Anggaran 2002-2010 pada Povinsi Papua 

dan Papua Barat.  

(iv) 12 tahun Otonomi Khusus Papua di Kabupaten 

Biak Numfor (Konsep, Rencana, Aksi dan Refleksi) 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor tahun 2013. 

(v) Biak Numfor dalam Angka tahun 2012; 

(vi) Penyusunan RESTRA Dinas Pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor 2009-2014; 

(vii) Data-data lain yang diperlukan dan dapat 

mendukung.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi, fokus group 

diskusi (FGD) dan studi dokumentasi.  

 

3.3.1 Wawancara  

Penulis menggunakan wawancara semistruktur 

(semistrukture interwiew) yang berguna dalam menggali 

informasi yang dibutuhkan secara mendalam (in-dept 

interview), terbuka dan subyek atau narasumber. 

Informan yang diwawancari dapat beragument sesuai 

kebutuhan data. Dalam wawancara ini penulis tidak 

mengacu pada urutan-urutan pertanyaan yang 
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diajukan namun tetap menjaga agar wawancara tidak 

keluar dari topik.  

Dalam mengupayakan hasil penelitian yang sesuai 

dengan metodenya, peneliti melakukan wawancara 

kepada informan dengan menggunakan alat voice 

recorder atau handcam untuk merekam semua 

percakapan dan kamera untuk mengambil gambar 

ketika peneliti sedang melakukan wawancara dan FGD 

dengan sumber data.  

 

3.3.2 Observasi  

Sementara dalam pengumpulan data melalui 

observasi yang telah dilakukan di Kabupaten Biak 

Numfor. Alat yang digunakan adalah buku catatan 

(field note) dan kamera.  Buku catatan untuk mencatat 

segala hal yang dicermati dalam konteks, input, proses 

dan output melalui Implementasi Kebijakan Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Biak 

Numfor. Sementara, kamera untuk bisa mengambar 

foto-foto berupa dokuman-dokumen dan sarana-

prasarana pendidikan atau bukti fisik hasil input dan 

output dari implementasi dana Pendidikan Otonomi 

Khusus Papua. Observasi ini di lakukan pada tanggal  

16 Oktober sampai dengan 15 Desember 2013.  

 

3.3.3 Studi Dokumentasi 

Dalam studi dokumentasi, data diperoleh dari 

dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari 

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang berhubungan 

Implemantasi Alokasi Dana Pendidikan Otonomi 

Khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor. Peneliti 
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meminta ijin kepada para pemimpin atau pejabat 

pemerintah daerah untuk peniliti dapat melihat dan 

mempelajari dokumen-dokuman yang berhubungan 

dengan penelitian. Penulis kemudian mencatat hal-hal 

dalam dokumen yang akan dijadikan data.  

 

3.3.4 Focus Diskusi Group (FGD) 

Fokus Diskusi Group dimaksudkan untuk 

memastikan kosistensi data dan menghindari 

terjadinya salah tafsir (mis-interprestasi). Responden 

terdiri dari mahasiswa Papua Universitas Kristen Satya 

Wacana dan Mahasiswa PGSD Biak Numfor. 

 

3.4  Validitas Data 

Untuk mengecak keabsaan penemuan ini, penulis 

memakai teknik triangulasi. Pemerikasaan yang 

dilakukan penulis antara lain dengan:  

1. Triangulasi data dengan cara membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data 

hasil wawancara dengan dokumentasi. Hasil 

perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan 

persepsi atas data yang diperoleh.  

2. Triangulasi metode, dengan cara mencari data lain 

tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan metode ini di 

bandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh 

data yang bisa dipercayai. 
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3. Trigulasi sumber, yaitu dengan cara 

membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, 

dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.  

Pengecekan keabsaan data penelitian ini, penulis 

melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai 

penyatuan persepsi dari hasil data yang diperoleh 

penulis dari pihak guru, kepala sekolah, orang tua 

maupun semua hal yang diperoleh penulis dalam 

observasi atau pengamatan di Kabupaten Biak 

Numfor.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis 

dengan model evaluasi CIPP (context, input, process, 

product) menurut Daniel Stufflebeam (1966). Data ini 

berasal wawancara dengan responden/informan, 

observasi dan juga mempelajari dokumen dari 

Kabupeten Biak Numfor. Data yang terkumpul, penulis 

merangkumnya dan menkategorikan serta melakukan 

pemaknaan data dalam bentuk narasi teks dialog dan 

juga tabel kualitatif. Data yang terkumpul, kemudian di 

susun kesimpulan.   

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahap penelitian diantara:  

1. Tahap Persiapan 

a. Pengajuan Judul dan Penelitian Tesis 

b. Konsultasi Tesis ke Dosen pembimbing 



45 
 

c. Melakukan kegiatan kajian pustaka yang sesuai 

dengan judul penelitian  

d. Mengurus surat perijinan penelitian dari fakultas 

untuk diserahkan kepada informan yang menjadi 

informan dan instansi sebagai fokus.  

e. Menjajaki keadaan lapangan yang dijadikan objek 

penelitian. 

f. Memilih informan. 

g. Penyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memahami tempat penelitian dan persiapan diri. 

b. Melakukan wawancara kepada subyek penelitian 

c. Melakukan FGD Mahasiswa Papua UKSW Salatiga 

d. Melakukan FGD dengan Mahasiswa PGD di Biak 

e. Menggali data penunjang melalui observasi dan 

dokumentasi-dokumentasi yang telah di 

kumpulkan. 

Pengolahan dan analisis data, dilakukan 

berdasarkan pada hasil penelitian yang berkaitan erat 

dengan Evaluasi Implementasi Kebijakan dana 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka 

Peningkatan Akses Pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor yang menjawab rumusan masalah penelitian.  

 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian.  

b. Menyusun laporan hasil penelitian dengan 

berkonsultasi kepada dosen pembimbing. 

c. Ujian pertanggung jawaban hasil penelitian 

d. Penggandaan hasil penelitian.  
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