
 
 

49 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. 

Terdapat tiga alasan pentingnya penelitian, yaitu penelitian menambah 

pengetahuan, penelitian meningkatkan praktik, dan penelitian menginformasikan 

perdebatan kebijakan.1 

       Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk 

menjelaskan fenomena dengan cara deskriptif yaitu menjabarkan dengan kata-kata 

dari data yang berhasil dikumpulkan.  

        Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan sebuah 

kenyataan-kenyataan atau realita yang ada disekitar dengan cara melakukan 

wawancara lisan ataupun pengamatan kepada objek. Objek tersebut adalah 

makhluk hidup yang dapat berinteraksi secara langsung dan dapat memahami 

tentang kenyataan yang ada pada lapangan. Penelitian kualitatif juga bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara 

 
       1 Iman Gunawan, metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik ( jakarta : Bumi Aksara, 

2016), hal.79 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 

B. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bertempat 

di Jln. Raya Garum KM.04 Blitar yang mulai beroperasi pada Oktober 2001, yang 

dulunya masih bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Blitar, merupakan 

pelimpahan tugas dari KPPN Malang dan KPPN Kediri. 

Adapun beberapa fungsi dari KPPN : 

a. Menguji SPP yang mengacu pada kebijakan UU 

b. Menerbitkan SP2D  

c. Menyalurkan anggaran untuk pembiayaan APBN 

d. Mengelola penerimaan maupun pengeluaran Negara 

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran, dan sebagainya. 

C. Kehadiran Peneliti 

       Pada penelitian ini, peneliti hadir sebagai orang yang aktif dalam 

mengumpulkan data dilapangan dan sebagai pencari informasi dengan 

membutuhkan alat bantu dalam mengumpulkan dokumen sebagai pelangkap 

penelitian. Bentuk dari alat bantu tersebut adaah manusia sebagai responden  aktif 

dan dokumen sebagai bukti pendukung argumen responden. Jadi dapat dikatakan 

peneliti disini bertugas sebagai pemicu keberhasilan sebuah penelitian, karen 

 
       2 Lexy . Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2008), hal.06 
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peneliti dapat memahami permasalahan yang ada di lapangan  dan peneliti dapat 

berperan secara aktif menggalai informasi baru yang terus bermunculan dilapangan. 

D. Sumber Data 

            Data maupun sumber data diperoleh dari penelitin langsung di lapangan. 

Bentuk yang diperoleh antara lain : 

a. Primer merupakan data yang diambil langsung dari pihak internal institusi yang 

bersangkutan , isi dari data tersebut asli karena diperoleh dari proses wawancara 

pihak institusi. Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang 

mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Pegawai KPPN Blitar. 

b. Sekuder merupakan data pendukung yang diperoleh dari institusi, tetapi data 

tersebut merupakan data yang sudah dipublikasikan kepada masyarat sehingga 

isi dari data tersebut sudah diketahui oleh umum. Pada dasarnya data sekunder 

sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat 

memperkuat data pokok. Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan sistem prosedur 

uang persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan negara Blitar. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun bebarapa metode yang digunakan antara lain : 

a. Observasi 

            Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Tujuan dari observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya 
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signisfikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada 

fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. 

            Poerwandari berpendapat bahwa “observasi merupakan metode yang paling 

dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam 

proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun 

kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.”3 

            Menurut Guba & Lincoln manfaat observasi dalam penelitian kualitatif 

sebagai berikut :4 

1) Pengamatan merupakan pengalaman langsung, dan pengalaman langsung 

dinilai merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran. Apabila 

informasi yang diperoleh kurang meyakinkan maka peneliti dapat melakukan 

pengamatan sendiri secara langsung untuk mengecek kebenaran informasi 

tersebut. 

2) Dengan pengamatan, dimungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagimana sebenarnya. 

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang relevan maupun pengetahuan yang diperoleh dari 

data. 

4) Dalam sebuah penelitian sering terjadi keragu-raguan terhadap infomasi yang 

diperoleh dikarenakan kekhawatiran adanya bias atau penyimpangan. Jalan 

 
       3 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta : Bumi aksara, 

2016), hal.143 

       4 Ibid., hal.144-145 
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yang terbaik untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut, biasanya peneliti 

memanfaatkan pengamatan. 

5) Pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang 

rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memerhatikan 

beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi, pengamatan dapat menjadi alat yang 

ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks. 

            Perlu ditekankan disini, pengamatan dimaksudkan agar memungkinkan 

pengamat melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek yang diteliti, 

menagkap makna fenomena dan budaya dari pemahaman subjek. Pengamatan 

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, 

bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh si peneliti. Jadi, interpretasi peneliti 

harus berdasarkan interpretasi subjek yang diteliti. 

b. Wawancara 

            Teknik ini dilakukan melalui percakapan yang dilakukan dua orang yaitu 

antara peneliti dan objek, sehingga akan timbul pertanyaan dan jawaban. Disini 

peneliti harus melakukan wawancara secara runtut dan sistematis, supaya 

peneliti dapat mendapatkan jawaban yang jelas untuk permasalahan dalam 

penelitian. 

            Peneliti sebagai pewawancara harus dapat membangun hubungan yang baik 

dengan informan, sehingga informan tidak segan dalam memberikan informasi 

apapun. Teknik dalam wawancara ini, peneliti sebelum melakukan wawancara 

harus menulis pertanyaan terlebih dahulu dan pertanyaan tersebut tidak boleh 

menyeleweng dari tujuan utama dan saat melakukan wawancara peniliti harus 
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sebisa mungkin menghindar dari pembicaraan yang mungkin melebar kemana-

mana. 

            Wawancara pada penelitian kualitatif  merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara 

penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. 

Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali 

oleh satu atau informal lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. 

Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk 

mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus 

tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, 

persepsi, dan pemikiran informasi.5 

            Dalam metode wawancara ini peneliti harus menggali data yang berkaitan 

dengan sistem dan prosedur UP, GU  dan Dana LS di KPPN Blitar. Informan 

yang diwawancara antara lain : 

1) Staf dari devisi umum yang mengelola UP dan LS dan menjabat sebagai 

Bendahara Pengeluaran. 

2) Staf dari devisi Akuntansi, untuk mencari informasi mengenai pembuatan 

LPJ. 

3) Staf dari devisi pencairan dana, untuk mencari informasi mengenai prosedur 

pencairan UP, prosedur permintaan GU dan Prosedur penggunaan Dana LS. 

c. Dokumentasi 

 
       5 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 

hal.160 
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            Pada Teknik ini peneliti melakukan penyelidikan atas barang tertulis, seperti 

buku, dokumen, peraturan pemerintah, catatan harian yang semuanya berkaitan 

dengan UP dan GU 

F. Teknik Analisis Data 

       Teknik yang digunakan dalam analisis data juga memakai deskriptif kualitatif 

yaitu dengan cara menjelaskan data angka dan gambar menggunakan kata-kata 

deskriptif . data tersebut diperoleh dari obsevasi dan wawancara lapangan, lalu 

dideskripsikan secara jelas sehingga akan terbentuk kalimat yang valid dan sesuai 

dengan realita. Penggunaan metode deskriptif kualitatif berguna ketika peneliti 

menggambarkan data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran 

yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai 

empiris. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

            Dalam pengujian keabsahan data harus mengikuti pendekatan yang kita 

gunakan yaitu kualitatif. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kebenaran dari data atau informasi yang kita ambil. Pada pengujian ini ini terdapat 

beberapa Teknik yang digunakan, antara lain : 

a. Trianggulasi 

        Dilakukan dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber data dan 

setelah itu akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui data yang kita gunakan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam Teknik ini terdapat dua 

metode yang digunakan yaitu sumber data dan trianggulasi sumber.   
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        Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trigulasi sumber yaitu langkah-

langkahnya peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada 3 (tiga) 

narasumber yang berbeda, langkah selanjutnya yaitu peneliti membandingkan 

hasil wawancara dari ketiga narasumber dan juga membandingkannya dengan 

dokumen pendukung, supaya hasil yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Perpanjang Pengamatan 

        Teknik ini dilakukan dengan cara kembali lagi ke lapangan dan melakukan 

penelitan ulang. Yaitu dengan mencari informasi baru atau mempertegas 

informasi yang lama atau yang sudah kita dapat. Denagn melakukan 

perpanjangan pengamatan, maka peneliti akan benar-benar mengetahui kondisi 

yang sebenarnya dilapangan dan aka nada kemungkinan peneliti akan 

mendapatkan informasi tambahan yang akan berguna untuk memperkuat teori. 

        Keuntungan lain yang akan didapat oleh peneliti adalah keakraban dengan 

para responden, sehingga peneliti akan dengan mudah mendapatkan informasi 

penting tanpa harus berusaha lebih keras lagi. 

c. Pemeriksaan Sejawat 

        Teknik ini dilakukan dengan cara diskusi terbuka dengan teman seangkatan 

yang memiliki pemikiran yang luas, sehingga dengan adanya diskusi ini akan 

memunculkan berbagai pendapat yang akhirnya akan memperkuat hasil dari 

penelitian. 
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d. Ketekunan Pengamatan 

        Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kepahaman kita dengan cara 

mengecek ulang dengan cara melakukan pengamatan yang cermat. Sehingga kita 

akan mengetahui dengan jelas keaslian data dan dapat memperbaiki kesalahan 

secara sistematis berdasarkan urutan peristiwa yang benar. Dengan melakukan 

Teknik ini peneliti dapat lebih paham dan dapat menjelaskan hasil penelitian 

secara deskripstif dan berurutan. 

        Biasanya, supaya peneliti lebih cerdik dalam menganalisis data. Maka 

peneliti haruslah rajin membaca buku agar dapat menambah referensi sesuai 

dengan tema yang diteliti, seperti uang persediaan dan ganti uang. 

e. Kepastian 

        Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data secara berulang-ulang 

untuk memberi kepastian dari informasi yaitu apakah informasinya terlewat atau 

salah. Dalam mengecek hasil penelitian juga harus menggunakan data 

pendukung yang kegunaannya untuk memperkuat teori yang sudah ditulis. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Disini akan membahas beberapa tahap, antara lain : 

a. Pra-Lapangan 

            Pada tahap ini peneliti masih melakukan persipan, seperti pengenalan 

lingkungan tempat yang ingin dijadikan tujuan penelitian, menyiapkan proposal, 

pengujian proposal dan melakukan revisi. 
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b. Pelaksanaan 

            Disini peneliti harus sudah paham mengenai permasalahan yang terjadi di 

lapangan untuk digunakan sebagai dasar penelitian, disini oeneliti juga harus 

terjun langsung untuk mengamati yang hasilnya akan digunakan sebagai sumber 

data. 

c. Analisis Data 

           Disini peneliti sudah membutuhkan kecermatan dalam menganalisis 

masalah dan pada tahap ini peneliti sudah harus melakukan wawancara dan 

mendapatkan data yang diinginkan. 

d. Penyelesaian 

            Merupakan tahap akhir dalam penelitian, yaitu disini peneliti harus 

mengolah data yang didapat dan disusun sebagai mestinya sampai berbentuk 

sebuah penelitian. Disini peneliti juga harus membuat kesimpulan atas dari 

semua tahap yang dilalui dan yang terakhir melakukan pengecekan laporan 

untuk mengetahui data yang dimiliki valid sehingga akan mendapat kepercayaan 

informan. 
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