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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi riset dalam penelitian ini adalah riset kualitatif. Riset kualitatif 

bertujuan untuk menyatakan fakta mendalam lewat penyatuan data sedalam – 

dalamnya. Riset ini tidak mendahulukan besarnya populasi atau sampling. Disini 

yang lebih digarisbawahi yakni persoalan kualitas data bukan banyaknya 

kuantitas data.56 

1.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Deskriptif. Menurut Moleong, metode deskriptif 

merupakan suatu metode yang datanya berbentuk kata – kata, 

gambar dan bukan angka – angka. Disamping itu, semua data 

terkumpul berpotensi menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Maka 

dari itu laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bersumber dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi.57 

1.2. Jenis Data 

Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang bersumber dari/atau tangan 

pertama di lapangan.58 Pencarian data tersebut didapatkan dari 

responden sebagai objek penelitian yang dijadikan sebagai media 

penyedia informasi atau data. 

                                                             
56

 Kriyantono, Rachmat. Op.Cit., hal. 57 
57 Ibid, hal. 11. 
58 Ibid, hal. 41. 
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Dalam penelitian ini, kategori data primer adalah antara lain; 

kebijakan layanan informasi publik, Standard Operating Procedure 

(SOP) layanan informasi pubnlik, prosedur pelayanan informasi 

publik dan dokumentasi. 

Data sekunder merupakan data  yang didapatkan dari sumber 

kedua atau sumber sekunder.59 Data ini didasarkan pada informasi 

yang dikumpulkan/sumber yang telah ada. Situs web, publikasi 

pemerintah, catatan atau dokumentasi perusahaan, internet dan 

seterusnya merupakan sumber data sekunder.60 Dalam penelitian ini, 

data sekunder berupa data yang diperoleh dari situs yang disediakan 

oleh 32 perangkat daerah Pemprov Jateng berupa DIP dan 4 kategori 

informasi. 

1.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

untuk data primer dan metode studi dokumentasi untuk data 

sekunder. 

Wawancara merupakan suatu percakapan lisan yang dilakukan 

oleh 2 orang berhadapan dan terpusat pada suatu masalah (Kartono, 

1980: 171)61. 

2 Jenis wawancara yakni: 

1. Wawancara dalam riset kualitatif; merupakan wawancara intensif 

dan tak berstruktur untuk menghasilkan jawaban hasil yang 

mendalam. 

                                                             
59 Kriyantono, Rachmat. Op.Cit., hal. 42. 
60

 Moleong, Lexy, Op. Cit., Hal 15 
61

 Gunawan, Imam, Op. Cit, hal. 160. 
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2. Wawancara dalam riset kuantitatif; merupakan wawancara 

terstruktur yang digunakan sebagai penambah data yang 

bersumber dari kuesioner. 62 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa 

responden yang berkompeten, meliputi Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) dan staf OPD Pemprov Jateng yang 

melayani layanan informasi. 

Menurut Rachmat Kriyantono, dokumentasi merupakan metode 

penyatuan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

pendukung analisis dan interpretasi data.63 Dalam penelitian ini 

antara lain berupa DIP dan 4 kategori jenis informasi publik, dokumen 

daftar informasi publik dan 4 kategori informasi publik di luar situs 

yang dimiliki dan dikuasai oleh PPID. 

1.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif 

dan analisis Interaktif Miles dan Huberman.  Analisis deskriptif 

merupakan analisis yang bertujuan membuat analisis deskripsi 

sistematis mengenai fakta dan sifat populasi/objek tertentu.64 

Teknik analisis Interaktif Miles dan Huberman menyatakan 3 

tahapan yang harus dilakukan saat menganalisis data penelitian 

kualitatif, yaitu 1) reduksi data (data reduction); 2) penguraian data 

(data display); dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying).65 

                                                             
62

 Kriyantono, Rachmat, Op. Cit, hal. 98. 
63

 Ibid., hal. 118. 
64

 Ibid., hal. 67 
65

 Gunawan, Imam, Op. Cit,  hal. 211-212. 
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Mereduksi data yakni kegiatan merangkum, memilah hal – hal 

pokok, memusatkan hal – hal penting serta memilih tema dan 

polanya (Sugiyono, 2007: 92). Pemaparan data yang dimaksud 

merupakan kumpulan informasi yang sudah disusun yang 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

langkah (Miles dan Huberman, 1992: 17). Penarikan kesimpulan 

yakni perolehan penelitian yang diperoleh dari analisis data.66 

1.5. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek/fenomena yang 

diriset.67 Populasi dalam penelitian ini yakni pelayanan informasi 

publik di 32 situs OPD Pemprov Jateng di tahun 2017. 

Yang dimaksud sampel adalah bagian keseluruhan 

objek/fenomena yang akan diteliti.68 Ada 2 jenis teknik sampel, yaitu 

Sampel Probabilitas dan Sampel Nonprobabilitas.  

Sampel probabilitas yakni sampel yang diperoleh melalui 

kemungkinan/probabilitas dari setiap unsur populasi yang berpotensi 

mempunyai kemungkinan yang sama.69 Sedangkan sampel 

nonprobabilitas merupakan teknik sampel yang tidak melewati teknik 

random.70  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam jenis 

teknik sampel nonprobabilitas. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 

kelompok cara penyajian DIP dan 4 kategori informasi yang dikuasai 

ke 32 perangkat daerah Pemprov Jateng. 

                                                             
66

 Ibid, hal. 211-212. 
67

 Kriyantono, Rachmat, Op. Cit,  hal. 151. 
68

 Ibid, hal. 151 
69

 Ibid, hal. 152. 
70 Ibid, hal. 156. 
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4 kelompok ini didapatkan dari penyaringan dan pengolahan 

data – data berdasarkan DIP dan 4 kategori informasi yang dikuasai 

ke 32 perangkat daerah Pemprov Jateng. Perolehan data diperoleh 

melalui pengunduhan DIP di situs perangkar daerah Pemprov Jateng. 

Dari 32 situs tersebut, hanya didapatkan 17 DIP dari situs yang bisa 

diunduh. Ke-17 data tersebut kemudian diolah dengan cara 

dikelompokkan sesuai dengan prosedur masing – masing kategori 

informasi. Dari masing – masing prosedur kategori informasi 

didapatkan perolehan banyaknya poin. Perolehan banyaknya poin 

tersebut inilah yang dijadikan sebagai dasar kelompok sampel. 

Kelompok pertama, situs yang menyajikan DIP dan 4 kategori 

informasi yang dikuasai. Kelompok ini terdiri dari perangkat daerah 

Pemprov Jateng yang paling banyak dan paling sedikit dalam 

menyajikan data (DIP dan 4 kategori informasi). Yang paling banyak 

seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBINMARCIPKA). 

Yang paling sedikit menyajikan data, seperti Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) 

dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

Kelompok kedua, di dalam situs tercantum DIP, namun tidak 

dapat diakses, seperti Dinas Kesehatan (DINKES). Kelompok ketiga, 

di dalam situs tidak tercantum DIP, namun tercantum kategori 

informasi seperti Dinas Sosial (DINSOS) dan yang terakhir kelompok 

keempat, di dalam situs tidak tercantum DIP dan tidak tercantum 
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kategori informasi seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan (DISNAKERTRANS). 

1.6. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyajian data 

atas 4 kategori informasi; informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara 

serta – merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi 

yang dikecualikan oleh 32 badan publik pemerintah provinsi Jawa 

Tengah melalui situs (Perda Nomor 9 Tahun 2016) sepanjang tahun 

2017. 

Alur penelitian dimaksud seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

PERANGKAT DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI 

JAWA TENGAH 

LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI SITUS 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

(DIP) 

PERKI NO 1 TAHUN 2010 

LAYANAN 4 JENIS INFORMASI 
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