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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang 

akan dilakukan pada waktu meneliti, diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta 

memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai.  

Desain penelitian memudahkan peneliti untuk dapat berada secara 

langsung dalam peristiwa lapangan, sehingga penulis dapat secara langsung 

mengamati, menganalisis, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan 

apa adanya sesuai dengan kondisi dilapangan. Penelitian dilakukan untuk 

menemukan suatu yang baru dengan menggunakan metode ilmiah.  

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu 

fenomena menurut pandangan narasumber yang diteliti. Penelitian kualitatif 

berhubungan dengan persepsi, pendapat atau pernyataan orang yang diteliti dan 

yang tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yang mana Peneliti menggali 

feomena tunggal (kasus) yang dibatasi oleh waktu berupa program, kejadian dan 

proses mengenai Judul tentang Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan 

Usaha Dengan Sistem Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok dan mengumpulkan informasi 
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rinci dengan menggunakan berbagai prosedur  pengumpulan data selama periode 

waktu tertentu.  

Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
35

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka desain penelitian yang penulis 

gunakan adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggambarkan 

keadaan suatu objek, sistem pemikiran, dan hubungan antar fenomena. Dengan 

metode ini peneliti lebih dapat berfokus untuk menggambarkan atau 

medeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif 

dan benar-benar ada agar mampu memahami setiap fakta-fakta empirik dan 

konkrit untuk menemukan suatu kebenaran yang terjadi, serta dapat memecahkan 

permasalahan yang ada dengan menggunakan metode ilmiah. 

 

3.2. Sumber Data Penelitian 

3.2.1 Informan 

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi 

mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan 

penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang 

                                                           
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9. 
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ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di 

dalam pembahasan ini yang paling penting adalah ‘peneliti’ menentukan informan 

dan bagaimana peneliti ‘mendapat’ informan.  

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu  : 

1) Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi  pokok diperlukan dalam penelitian; 

2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti; 

3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Informan sebagai orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh 

sebab itu peneliti sangat membutuhkan Informan. Tanpa seorang Informan 

peneliti tidak mungkin mendapatkan hasil dari sebuah penelitian yang menjadi 

masalah.  Informan penelitiannya sebagai berikut: 

Tabel. 3.1  Informan 

INFORMAN JUMLAH 

Informan I : Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Depok (Kepala Bidang dan 

Pegawai Pelayanan Perizinan 

Usaha) 

5 orang 

Informan II : Masyarakat/Pelaku Usaha 2 orang 

Informan III : Akademisi 1 orang 

TOTAL 8 orang 
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3.2.2   Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari 

sumber pertama. informan penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Dalam 

melakukan wawancara peneliti melakukan face to face serta juga dilakukan 

dengan telepon, atau terlibat langsung dalam  FGD. Wawancara seperti ini 

tentulah memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur 

dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini 

dari informan. 

Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan 

seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain : 

(a) Catatan hasil wawancara; 

(b) Hasil observasi lapangan; 

(c) Data-data mengenai informan. 

3.2.3   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau 

dari informan. Dalam penelitian peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen 

kualitatif seperti dokumen publik, misalnya; surat kabar, makalah, jurnal, internet, 

maupun laporan peneliti terdahulu dan juga dari dokumen privat misalnya; e-mail, 

buku, dll. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Menurut Sugiyono bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
36

 Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan Metode Wawancara. 

Wawancara
37

 merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

(interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa 

wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara 

dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang 

sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.  

Penulis melaksanakan wawancara terstrukktur, sebagaimana yang dimaksud 

Wawancara terencana-terstruktur
38

 adalah suatu bentuk wawancara di mana 

                                                           
36

Sugiyono, Op.Cit.,  h.224. 
37

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), h.372. 
38

 A. Muri Yusuf, Op.Cit., h.376 
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pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis 

rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan 

format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan 

yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara 

tepat. 

Selain metode wawancara yang digunakan, peneliti juga melakukan 

observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif seperti dokumen 

publik, misalnya; surat kabar, makalah, jurnal, internet, maupun laporan peneliti 

terdahulu dan juga dari dokumen privat misalnya; e-mail, buku, dan lain-lain. 

 

3.3.2. Instrumen Penelitian 

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 akademik maupun logistiknya.
39

 Selanjutnya setelah focus 

penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara.
40

  

                                                           
39
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Supaya hasil wawancara dapat terekam dangan baik, dan peneliti memiliki 

bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka 

diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut
41

: 

1) Buku cacatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber 

data. Sekarang sudah ban yak komputer yang kecil, notebook yang dapat 

digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara; 

2) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan. Penggunaan tap recorder dalam wawancara perlu memberi 

tahu kenapa inform an apakah dibolehkan atau tidak; 

3) Camera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan 

dengan informanlsumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat 

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti 

betul-betul melakukan pengumpulan data. 

 

3.4. Teknik analisis Data  

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode Analisis data melalui 

proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. Tentunya dalam melakukan prosedur analisis data, bahwa 

data yang telah berhasil terkumpul oleh penulis, kemudian diseleksi atas dasar 

kontribusi dari setiap data terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Data hasil wawancara mendalam dan data hasil penelusuran pustaka 

mempunyai posisi yang sama pentingnya sebagai sumber data dalam penelitian 

ini. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan melalui kedua teknik pengumpulan 
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data tersebut masing-masing saling mengendalikan dan mengkonfirmasi atas yang 

lain. 

Gambar 1.2 

Bagan Komponen-Komponen dan Proses Analisa Data 

 

 

 

 

Sesuai pandangan Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif data 

yang telah terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data akan dianalisis 

melalui tiga tahapan sebagai berikut :
42

 

a) Tahap reduksi data terdiri dari pemilihan data, mentransformasikan data 

mentah seperti pengetikan transkrip wawancara, memilah, dan menyusun data 

tersebut dalam kategori yang berbeda sesuai dengan sumber data; 

b) Penyajian data dilakukan dengan menyusun data menjadi kumpulan informasi 

yang teroganisir. Data disajikan dalam bentuk narasi yang ditunjang dengan 

gambar, bagan dan matriks; 

c) Penyusun kesimpulan dilakukan melalui proses analisis data. Proses analisis 

data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Interpretasi analitis 

tersebut juga perlu dilakukan berulang-ulang sehingga proses reduksi data 

dapat menghasilkan ringkasan temuan, klasifikasi data dan beberapa cuplikan 

kasus tertentu yang berkaitan dengan penelitian. 

                                                           
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2006), hal. 407 

Pengumpulan Penyajian 

Reduksi data Kesimpulan: Verifikasi 
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Analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Hubermen dapat 

disimpulkan mampu menjawab permasalahan penelitian kualitatif. Ini didasarkan 

pada tahapan-tahapan penelitian yang tersusun secara sistematis dan runtut, 

alamiah (tanpa memanipulasi data), logis, aktual dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kesimpulan yang diambil  pada 

penelitian kualitatif menggunakan analisis data Miles dan Hubermen dapat 

dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan verifikasi data. 

Hasil analisis terhadap data yang terkumpul tersebut kemudian diberikan 

interpretasi teoritik untuk menjelaskan Efektivitas Pelayaanan Administrasi 

Perizinan Usaha Dengan Sistem Online di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.    

 

3.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.5.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kota Depok terutama 

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena kemudahan pengambilan data dan 

penghematan biaya karena lokasi ini dapat dijangkau oleh peneliti.   

3.5.2. Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitan ini dilakukan dari konsultasi judul tesis sampai pada 

waktu wisuda yang dapat dilihat pada table 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

 

No 

 

Uraian Kegiatan 

Waktu 

2021 2022 

Desember Januari Februari Maret April  Mei Juni 

1 Konsultasi Judul        

2 Bimbingan BAB I, BAB II, 

BAB III 

        

3 Sidang Usulan Penelitian (SUP)        

4 Koreksi dan Perbaikan Hasil 

Sidang Usulan Penelitian (SUP) 

       

5 Pengumpulan Data        

6 Pengolahan Data         

7 Bimbingan BAB IV dan BAB V        

8 Sidang Tesis        

9 Koreksi dan Perbaikan Hasil 

Sidang Tesis 

       

10 WISUDA        

 


